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Глава I. Увод 

Темата на настоящия дисертационен труд „Селищна система и организация на 

селищата през халколита“ е формулирана до голяма степен от необходимостта за едно по-

задълбочено изследване, разглеждащо едновременно както развитието на самите селища, 

така и развитието на социално-икономическите взаимоотношения, протичащи в 

обществото през този период и тяхното отражение върху селищната система. 

Хронологически обхват 

Хронологически темата се фокусира върху халколитната епоха. През този 

праисторически период налице са редица индикации, за промени в структурата на 

селищата и селищната система. За разграничаването на отделните етапи в рамките на 

епохата е използвана триделната периодизация на Х. Тодорова.  

Абсолютната хронология на халколитната епоха има следния вид: 

  - ранен халколит: 4900/4850 – 4600/4550 г. пр. Хр. (cal. BC)   

  - среден халколит: 4600/4550 – 4500/4400 г. пр. Хр.  

  - късен халколит: 4500/4400 – 4100/3800 г. пр. Хр. 

Цели и задачи на дисертационния труд 

Дисертационният труд си поставя две главни цели. Първата е да се разгледа 

типологическото разнообразие на селищните обекти и техните основни параметри, като се 

разкрият факторите, обуславящи възникването и развитието на определени типове 

селища.  

    Втората е да бъдат установени и проследени основните елементи от структурните 

характеристики на селищните обекти, тяхната вътрешна организация и планировка и 

доколко тези параметри се променят през различните етапи на халколитната епоха.    

За постигането на тези цели са поставени ред конкретни задачи. 

- Уточняване на терминологията, свързана с описанието на структурните 

характеристики на селищата и селищните обекти. 



 

- Изработването на пълноценен каталог на халколитните селища и селищните обекти 

от този период, в който се разглеждат и основни техни характеристики. 

Представяне на вътрешната организация на халколитните селища на базата на 

цялостно проучени селища.  

- Типологическо разделяне на отделните видове селищни обекти, характерни за 

селищната система през халколитната епоха. Описание на структурните им 

характеристики.  

-  Анализ на отделните типове селищни обекти и факторите, обуславящи тяхното 

местоположение.  

- Създаването на електронна база данни (формат Excel), отнасяща се до 

структурните характеристики на селищните обекти от халколитната епоха на 

територията на България.  

- Изработване на топографски карти, позволяващи да се проследи развитието на 

селищната система през отделните етапи на халколитната епоха с цел да се 

потърсят определени тенденции на повторяемост и зависимост в това развитие и да 

се установят определени пътни и търговски трасета, които вероятно са 

функционирали през халколитната епоха. 

-  Статистическа обработка на данните за разпространението на различните типове 

селищни обекти в отделните региони на България и тяхното развитие през етапите 

на халколитната епоха.   

- Извеждане на обобщаващи данни за структурата на селищната система, 

функционирала през халколитната епоха в границите на България и развитието ѝ 

през отделните етапи на периода.  

Изворова база 

За осъществяване целите на настоящият дисертационен труд е създадена база 

данни включваща 1356 халколитни обекта. Тази база включва основни структурни 

характеристики на селищните обекти и точното им местоположение. Координатите на 

голяма част от регистрираните до 80-те години обекти, преди навлизането на 

системата GPS, са представени с използването на азимут и разстояние от определена 

точка на терена. Техните точни географски координати са представени чрез 



 

използването на програма Google earth. При редица селищни обекти липсват каквито и 

да било данни за местоположение, освен името на най-близкото населено място. В 

този случай се представят координатите на въпросното населено място.  

Всички статистически данни за селищните обекти се основават на информацията, 

публикувана от техните изследователи, или на данните посочени в АКБ.  

Обектите, при които откриването на културни пластове или материали от 

халколитната епоха е само упоменато при проучването на по-късни пластове и 

структури също са регистрирани като халколитни селищни обекти, като в тяхното 

описание са отчетени факторите около тяхното регистриране. 

 Част от обектите, основно тези проучвани през първата половина на ХХ век, са 

определени с формулировката „праисторически селищен обект“. Тези обекти са 

представени в каталожната част поради обстоятелства, позволяващи тяхната датировка 

да бъде отнесена към халколитната епоха, но не се отчитат в статистическия анализ.  

Поради често срещаните противоречия в определянето на параметрите и 

типологията на отделни обекти, в каталожната част на дисертационния труд са 

представени мненията на различните автори за въпросния обект, като за меродавна се 

приема информацията, представена при последните им проучвания. При липса на 

такава, обектът се определя само като селищен, без да бъде отнасян към конкретна 

типологическа група. 

Териториален обхват 

В териториално отношение работата се концентрира в рамките на сегашните 

граници на България. Сред основните причини за това решение могат да се посочат 

следните фактори: 

- Налична информация: достъпът до информация за структурните характеристики на 

халколитните селищни обекти се явява определящ за териториалния обхват на 

дисертационния труд. Работата с АКБ, с различни публикации, с периодичните 

археологически издания, както и контактите с редица колеги, предоставили ми 

непубликувана информация или корекции на вече съществуваща такава (за което 



 

им изказвам сърдечни благодарности), позволяват статистическите данни и 

анализи да се базират върху възможно най-актуални данни. 

- Географско разположение и релеф: През халколитната епоха територията на 

България е „контактна зона“ в която са представени основните културни групи 

обитавали Югоизточна Европа. Същевременно релефът, един от основоположните 

фактори за типологическото разнообразие на селищата през праисторията, е 

изключително разнообразен. Това обстоятелство предполага, че тук са представени 

основните типове селищни обекти, съществували през халколитната епоха, което 

позволява тяхното детайлно разглеждане и анализ. 

Глава II. Състояние на проучванията 

История на проучванията 

През втората половина на миналия век в англоезичната литература се появяват 

редица теоретични разработки, предлагащи различни подходи за изграждането на модел, 

който да позволи пресъздаването на основните характеристики на селищата и селищните 

системи, съществували в праисторическите епохи. В българската научна литература 

поради ред обстоятелства този въпрос остава слабо засегнат и до днес.  

Повечето автори, разглеждащи цялостно проблема със селищните модели, са 

склонни да приемат, че под това определение следва да се разбира системата от 

взаимодействия между културни взаимоотношения, социални дейности и екологична 

обстановка, които от своя страна обуславят съществуването и развитието на човешките 

общества, обитаващи даден район. 

По същество различните модели имат за цел изясняването на начините, по които 

отделните общества използват ресурсите на своя жизнен ареал, за да осигурят своето 

съществуване. Основният принцип на предлаганата теория е изработването на устойчив 

модел на селищна система, базиран на баланса между наличните природни ресурси в 

региона и броя на селищните обекти, които могат да съществуват през съответния период 

в този регион. За целта се приема, че е необходимо да бъде извършено комплексно 

проучване на „суровинните нужди“ на определен брой селищни обекти и съпоставянето 

на тези нужди с наличните ресурси в дадения регион. Предположенията за размера на 



 

жизнения ареал на един селищен обект, е основан върху отстоянието на основните 

фактори за физическото съществуване на обитателите – обработваеми земи и 

водоизточници и доколко това разстояние прави тяхното разработване „рентабилно“ от 

гледна точка на формулата „изразходвана енергия – придобита енергия“.   

Проблеми на проучванията 

Липсата на други източници на информация за развитието на човешкото общество 

през праисторическите епохи, освен дълготрайните материални останки, откривани при 

теренните археологически проучвания, налага голяма част от изводите, свързани със 

състоянието и развитието на селищата и селищната система през тези древни периоди, да 

бъдат представяни на базата на предположения и хипотези. Често те се основават на 

паралели от по-късни епохи, етнографски изследвания и наблюдения, провеждани върху 

изолирани общества от нашето съвремие. Слабост на подобен анализ се явява 

обстоятелството, че изказаните хипотези и предположения са пречупени през призмата на 

съвременната човешка логика, която вероятно се различава от тази на древните обитатели 

на Балканския полуостров. 

Съществуват множество фактори, създаващи значителни трудности при 

извеждането на ясна представа за облика на селищната система, функционирала през 

халколитната епоха. Сред тях могат да се посочат: 

- Броят на халколитните селища на територията на България непрекъснато нараства. 

Липсва достатъчен човешки и финансов ресурс за тяхното проучване. 

- Над 1000 от 1356-те обекта само са локализирани при теренни обходи. Няма 

информация за тяхната структура (тип, площ, технически специфики и т.н.), 

стратиграфия и предназначение (селищни или култови обекти). Селищата 

проучени върху цялата си площ са едва 1% от всички известни.  

- Често липсват данни за релефа на древния терен, с което се затруднява 

типологическото определяне на селищните обекти. 

- Проблем се явява и установяване „синхронността на обитаване“ за отделните 

селища. Точното им датиране често е в рамките на 50-100 години, времеви период 

отговарящ приблизително на два жизнени цикъла в съществуването на едно селище 



 

- Нивото на проучване в отделните области на страната е различно. Това сериозно 

затруднява изводите относно гъстота на селищната мрежа и структурата и. 

- Проблемът с типологизацията на селищните обекти от праисторията често води до 

разногласия между отделни изследователи и не са редки случаите, когато един 

селищен обект е определян с различни типологически названия. Част от селищните 

обекти са регистрирани и проучени в „зората на археологията“, когато все още 

липсва ясна методология на проучване, както и достатъчно информация за 

стратиграфската последователност на отделните етапи на праисторията. 

- Малко внимание се отделя и за проучване на „околоселищното пространство“ на 

селищните обекти. В последните години проучванията на множество халколитни 

обекти показват, че именно там трябва да се търсят отговорите на редица въпроси, 

свързани с отглеждането на домашните животни и извършването на редица 

производствени дейности. 

- Само около 50 % от обектите са с точно посочена локализация. За останалите са 

представени координатите на съвременните населени места, в чиито землища са 

регистрирани праисторическите селищни обекти. 

 

Глава III. Терминология 

Селище и селищен обект 

Необходимо да се уточни, че проблематиката, свързана с разграничаването на 

двата термина, се отнася само до халколитните селища в рамките на даден археологически 

обект. Тяхното обособяване е препоръчително, тъй като все още има частични неясноти 

относно прилагането им в отделни публикации.  

 В археологически контекст периодът, в който съществува едно селище би 

трябвало да обхваща времето от първоначалното строителство на сградите в него до 

момента на неговото изоставяне или цялостно подновяване на сградния фонд поради 

наличие на причини от природно, техническо или социално-икономическо естество. 

 Независимо от факторите, довели до необходимостта от изграждане на ново 

селище, то без съмнение ще бъде съобразено с потребностите на жителите му. Това от 

своя страна ще доведе до промяна на структурните характеристики на селището в 



 

сравнение с предходното. Броят на сградите може да се увеличи или намали, тяхната 

големина, интериор и т.н. също могат да бъдат променени. Именно това е една от 

основните причини, налагаща правилното дефиниране на термините „селище“ и „селищен 

обект“. 

В научната литература често двата термина – „селище“ и „селищен обект“ се 

използват като синоними при описанието на определени структури. В основата си това  

тълкуване е правилно, тъй като всяка една селищна структура се явява едновременно и 

селищен обект, но съществуват и някои разлики, налагащи тяхното разграничаване в 

определени ситуации. По-обстойното разделяне на двете определения се налага от 

обстоятелството, че археологията не работи само с един ограничен времеви срез, който 

разглежда едно селище в момента на неговото съществуване. Често проучванията засягат 

едновременно големи хронологични отрязъци, по време на които на една и съща площ 

може да са възникнали и загинали неограничен брой селища. В такъв случай 

разграничаването на „селище“ от „селищен обект“ би трябвало да се определя от 

конкретната стратиграфска ситуация. 

Прието е, че отделните строителни хоризонти представляват отделни селища в 

рамките на селищния обект, но проблемът с критериите за разграничаването им остава 

особено актуален за българската археология. В определени случаи, като свидетелство за 

разграничаването на строителните хоризонти, може да се приеме и цялостна промяна в 

ориентацията на сградите или в използваната за изграждането им строителна техника. 

Като най-достоверен фактор, позволяващ  разграничаването на отделни селища, може да 

се приеме наличието на изцяло унищожено селищно „ниво” или наличието на хиатус 

между отделните селищни нива. Промяната на архитектурата или прилаганите строителни 

техники, засягащи само част от сградния фонд, би трябвало да се разглеждат главно като 

строителни дейности, провеждани в рамките на едно селище. Подобен род реконструкции 

могат да засягат изграждането или премахването на отделни сгради или допълнителни 

съоръжения към тях, строежа на фортификационни съоръжения или премахването на 

съществуващи такива и т.н., но не водят до промяната на целия сграден фонд и 

първоначалната планировка на селището.  



 

Често един многослоен археологически обект може да включва строителни нива от 

различни епохи, имащи и различно предназначение. В този случай като селищен обект би 

трябвало да се разглеждат само културните напластявания, останали от периодите, в които 

те са имали селищно предназначение. Когато в многослоен обект е налице  комбинация от 

структури и съоръжения, част от които не са изпълнявали ролята на селища (каквито са 

некрополите, укрепленията и т.н. ), а друга част са имали селищни функции, то те трябва 

да се разглеждат като елементи от един археологически обект, който в определени 

моменти от своето съществуване е имал селищно или друго предназначение. Към 

настоящия момент има данни за 373 подобни обекта, при които над селищата от 

халколитната епоха са регистрирани структури от по-късни епохи. 

Разграничаването на термините може да се извърши в зависимост от 

обстоятелствата. Когато обектът е еднослоен и имаме пълно припокриване на двата 

термина, и използването им в научни публикации може да зависи от преценката на автора. 

Ситуацията е различна при многослойните обекти. Ако темата на публикацията е свързана 

предимно със стратиграфията, то в този случай тя се отнася до проблематика, засягаща 

селищния обект.  

По същество разграничаването на двата термина е наложително, тъй като те могат 

да се разглеждат и като два отделни източника на информация за структурата на 

селищната система през халколитната епоха. Съпоставката на отделни 

структуроопределящи елементи от синхронни селища, каквито се явяват организацията и 

планировката на строителния ареал, размерът на сградите, наличието или отсъствието на 

укрепителни съоръжения и т.н., ни представя една „моментна“ ситуация в развитието на 

селищната система. Същевременно съпоставката на селищните обекти на базата на 

тяхната продължителност на обитание позволява да се проследи развитието на селищната 

система през целия период на халколита, да се обособят предпочитани райони на 

обитание, демографската ситуация през отделните периоди, да се проследи 

разпространението на отделните типове селищни обекти, тяхната взаимовръзка и т.н.  

Отчитайки разликите в използването на двата термина – „селище“ и „селищен 

обект“, може да се приеме, че срещаното в научната литература определение 



 

„многослойно селище“, използвано като термин за типологическо описание на селищни 

обекти, също е терминологически неправилно.  

Строителен ареал 

Разглеждайки структурата на едно селище, независимо от коя епоха, е ясно видимо, 

че то не се явява единствено съвкупност от жилищни постройки,  издигнати на определена 

площ. За да може да „функционира“ като селище, е необходимо изграждане на определена 

структура от допълнителни съоръжения, осигуряващи нормалната стопанска и духовна 

дейност на обитателите му. Такива са складовете и местата за обработка на земеделска 

продукция, площите и постройките за отглеждане на добитъка, съоръженията за 

производство на определени суровини и материали, изграждането на фортификационни 

съоръжения. За задоволяване на духовните потребности на жителите е възможно и 

наличието на обособени сгради или места, където се извършват култови обреди, различни 

ритуали, взимат се обществени решения или се осъществяват социални контакти. Всички 

тези „допълнителни“ елементи би трябвало да се разглеждат като неразделна част от 

структурата на всеки един селищен обект. 

В случая определението строителният ареал има по-скоро „техническо“ значение и 

се отнася до застроената с жилищни и стопански сгради площ, между жилищните и 

„дворните“ пространства, стопански, култови и фортификационни съоръжения. 

Фактически ареалът ни дава една граница, която условно може да бъде наречена 

„строителна“ и до която се простира усвоената за жилищни нужди площ на селището, 

както и сградите и съоръженията с нежилищно предназначение, разположени 

непосредствено до жилищните части. 

Използването на подобен термин се обуславя от факта, че границата на 

строителния ареал може да не съвпада с границата на селището, която се образува от 

крайните жилищни постройки. Фактът, че до момента в селищата не се откриват сгради 

свързани с отглеждането на добитък, при огромните количества кости откривани в 

селищата, подсказва, че тези постройки трябва да се търсят в близост до жилищната част. 

Логично е извън жилищната площ да се разположат и някои производствени дейности, 

особено такива, свързани с използване на огън, който е опасен в гъсто застроените 



 

жилищни площи. Те може да са свързани с изпичането на глинените съдове, с 

металургични и металообработващи процеси, с преработката на определени суровини 

(напр. такива, свързани с отделянето на неприятна миризма – обработката на кожи, 

изработването на животински лепила-туткали и т.н.). 

Условно е възможно селищата да бъдат класифицирани на базата на заемания от 

тях строителен ареал, като подобна класификация няма да има отношение към тяхното 

типологическо название.  

- Селища с ограничен, поради естествени (топография на терена) или изкуствени 

(фортификационни съоръжения) фактори, строителен ареал. 

- Селища с неограничен строителен ареал, които в зависимост от разположението и 

групирането на постройките могат да се разделят на едноделни (с компактен 

строителен ареал) и многоделни (селища от „разпръснат“ тип, състоящи се от 

няколко разположени в непосредствена близост една до друга части-„махали“.  

Нови аспекти в типологизацията на селищата 

 В названията, употребявани за отделните типове селищни обекти, обикновено се 

наблюдават белези, свързани с техния външен облик и топографско разположение. 

Определенията като „селищна могила“, „открито селище“, „височинно селище“ остават 

актуални и към настоящия момент за разграничаване на отделните типове обекти. 

 Днес съществуват достатъчно предпоставки да се предположи, че тяхното 

типологизиране вече може да бъде направено не само по спецификите на топографските 

им характеристики, но и по тяхното социално и икономическо предназначение. Това 

обстоятелство налага да бъдат разгледани и някои тенденции в типологизацията на 

селищните обекти. 

Планомерните археологически проучвания доказаха недвусмислено, че през 

халколитната епоха съществуват обособени производствено-търговски центрове, които се 

специализират в обработката на конкретна суровина в „промишлени“ мащаби.  

През последните години значително се увеличиха и данните позволяващи да се 

предположи съществуването на значителни по площ селища (условно могат да бъдат 



 

определени като „селищни комплекси“) чийто строителен ареал обхваща едновременно 

площта върху селищните могили и районите в непосредствена близост до тях.  

Тези обстоятелства подсказват, че е възможно типологизацията на селищата през 

халколита да се извършва не само на базата на топографията на терена, но и на базата на 

големината на строителния ареал и на вътрешната организация на селищата. 

 От друга страна, наличието на по-големи по размер селища, с повече обитатели, 

изисква и наличието на по-висока степен на социална и икономическа организация в 

рамките на обществото.По-сложната социално-икономическа структура на халколитното 

общество вероятно е предпоставка и за наличие на определена „селищна йерархия“. В 

този контекст комплексите с големите си размери и по-голям брой обитатели биха могли 

да се разглеждат и като „регионални центрове“ за селищната система. Все по-често в 

научната литература започват да се публикуват предположения, че през халколитната 

епоха е възможно да съществуват населени места, които имат вътрешна организация и 

„административно“ значение на „протоградски“ центрове в рамките на селищната 

система. 

Глава IV. Типове селищни обекти 

 Типологическото разделяне на халколитните селища ще бъде извършено в две 

основни направления. Едното, отнасящо се до спецификите на терена и стратиграфската 

им структура и второ, засягащо техните „строителни“ или социално-икономически 

характеристики. 

Типове селищни обекти на базата на теренните характеристики 

   Тип селищна могила 

Специфичното открояване на този тип обекти над околния терен позволява 

сравнително точното им локализиране. Към настоящия момент всички цялостно проучени 

селища от халколитната епоха са от типа селищна могила. Често културните пластове, от 

които са образувани могилите, са от различни исторически епохи, но основа за тяхното 

създаване винаги са били праисторическите селища. 



 

Отчитайки стратиграфската ситуация при този тип обекти, може да се обобщи, че 

отговарящи на типологическото название „селищна могила“ са обектите, при които имаме 

„наслояване – припокриване“ на строителни хоризонти – селища до степен, при която 

дебелината на културния пласт води до ясно очертаване на границите на жилищния ареал 

на селищния обект и неговото (на жилищния ареал) изкуствено „издигане“ над околния 

терен чрез постепенно наслагване на културни напластявания от отделни селища. 

Причините за продължителното преизползване на терена могат да бъдат от социално-

икономическо (необходимост от укрепяване на селището, запазване на площта на 

обработваемата земя) или духовно естество (религиозни вярвания за сакрално жилищно 

пространство и т.н.).  

От особено важно значение за определянето на даден обект като селищна могила е 

необходимостта да бъде отчетено нивото на древния терен, върху което са построени 

първите селища. Подобен подход вероятно би позволил някои селищни обекти, които в 

резултат на природни или други фактори (ерозия, наноси, човешка дейност) към момента 

не са ясно различими, като основите им остават под сегашното ниво на съвременния 

терен, да бъдат определяни като селищни могили.  

Към настоящия момент има 20 селищни обекта (от общо 110 проучени), при които 

са регистрирани различни типове фортификационни съоръжения. Особено важно е да се 

отчете, че данни за наличие на укрепления има при 12 от 13-те селищни могили, проучени 

върху цялата им жилищна площ. Ограничаването на строителния ареал чрез стени и други 

типове фортификации би довело до многократното му използване при изграждане на 

отделните селища, а с това и до създаване на селищните могили. Тази тенденция може да 

се проследи отчетливо в Североизточна България, където този тип обекти се появяват едва 

през халколитната епоха. 

Прави впечатление, че концентрацията на многослойни обекти в Горнотракийската 

низина е различна в различните й части. Тя е особено висока в районите по ниските южни 

склонове на Средна Гора и Източна Стара Планина (Стара Загора, Нова Загора, Казанлък, 

Карнобат). Сходна е ситуацията и по северните склонове на Родопите, но тук обектите са 

по-малко на брой и с по-тънки културни напластявания. Подобна е и ситуацията с 

разположението на селищните могили в Североизточна България. Основната 



 

концентрация на този тип селищни обекти се локализира в границите на Лудогорското 

плато и предбалканските котловини по течението на река Камчия.  

Същевременно географското райониране на селищните могили, наличието на ясно 

забележими „централни“ и „периферни“ зони на разпространение, показва групиране на 

този тип селищни обекти в определени области. Това позволява да се изкаже 

предположение и за наличието на установена „традиция“ сред отделни групи на 

халколитното население за дълговременно изграждане на селища на едно и също място до 

образуване на селищна могила. Тази „традиция“ може да е основана както на определени 

религиозни вярвания, така и да има връзка със социалната структура на обитателите. 

 Селищни обекти от открит тип 

Броят на проучените селищни обекти от открит тип е сравнително малък в 

сравнение с други типове обекти от праисторията. Днес има данни за 74 селищни обекта 

от открит тип, проучени в една или друга степен, от общо 372 регистрирани. Липсват 

цялостно проучени обекти. 

Под определението „открито селище“ може да се разбира всяко едно селище, 

разположено в район с равнинни класификационни параметри, при което строителният 

ареал не е ограничен от естествени „топографски“ граници. В конкретния случай 

определението „равнинни части“ не трябва да бъде отчитано само в чисто физико-

географски смисъл, като надморска височина или напълно равен релеф. Известни са 

редица обекти от този тип, регистрирани по полегати склонове и речни тераси, в някои 

високи котловини в полупланинските райони на неголяма надморска височина. За разлика 

от селищните могили, този тип обекти се срещат във всички райони, но основно се 

концентрират в западните части на страната. Броят им остава сравнително постоянен през 

всички етапи на халколитната епоха. 

Селищни обекти от височинен тип 

Към настоящия момент има информация за 118 обекта, определени като селищни 

обекти от височинен тип. От тях само при 35 са провеждани частични сондажни 

проучвания. Напълно проучени обекти липсват. 



 

Отчитайки спецификите на релефа, като селища от височинен тип могат да се 

приемат тези с ограничен строителен ареал, разположени върху ясно разграничаващи се 

от околния терен и естествено защитени височини. 

Датирането на селищата от височинен тип показва, че техният брой нараства 

именно през късния халколит. Към ранния етап на каменно-медната епоха са отнесени 19 

селища от този тип. Към късния халколит се отнасят 42. Разпространени са главно в 

Западна България, където терена е предимно пресечен и предоставя подходящи за целта 

места. 

Разглеждайки топографското разположение на тези обекти, може да се 

предположи, че в западните райони на България те имат функциите на укрепени селища, 

каквато в източните части на страната имат укрепените селищни могили. 

Пещерни обиталища 

Данни за пещерни обекти, в които са открити халколитни пластове или материали, 

има от 80 обекта, като датирането им показва, че са обитавани по-активно през късния 

халколит.  

Под пещерно обиталище може да се разбира пещера, която е използвана от човека 

за временно обитаване или стопански нужди. В подобни обиталища липсват следи от 

дълготрайно обитаване под формата на постройки с жилищна цел. Има вероятност тези 

обиталища да са използвани от отделни групи за определени периоди от време или през 

определен сезон във връзка с изпълнението на дадени стопански или култови дейности. 

 Като пещерни селища могат да се определят пещерите, в които има следи, 

свидетелстващи за вероятното им целогодишно обитаване, но броят им е сравнително 

малък, което ги прави по-скоро „изключение“ от общата тенденция. 

Селищни обекти разположени в планински местности 

Обособяването на тези селищни обекти в отделна типологическа група все още 

остава дискусионен въпрос. Активните им проучвания започнаха едва в последните 10–15 

години. Отчитайки критериите за типологизация на останалите селищни обекти през 



 

халколитната епоха (които се опират върху теренните характеристики на обектите), може 

този тип обекти да бъде описан като планински тип. 

Взимайки под внимание данните от археологическите проучвания на 3 подобни 

обекта като характерни структурни характеристики за селищата от планински тип могат 

да се посочат ограниченият поради топографските фактори строителен ареал, наличието 

на двуетажни постройки, използването на разнообразни строителни техники в зависимост 

от местните условия.  

Някои етнографски паралели от недалечното минало позволяват да се предположи, 

че вероятно селищата се обитават от неголеми групи заселници, практикуващи главно 

скотовъдство и производство на предмети от местни суровини с цел размяна. 

Крайбрежни селищни обекти 

Наличието на селища, които могат да бъдат определени като крайбрежни, остава 

спорно за халколитната селищна система. Значителните колебания в нивото на Черно 

море през различните исторически периоди засега не позволява възстановяване на точното 

топографско положение на бреговата ивица през халколитната епоха.  

Вероятното им присъствие в рамките на селищната система може да се дължи на 

засилени търговски контакти през халколитната епоха (за които има нарстващ брой 

доказателства), особено в по-късните фази, вероятно води и до необходимостта от 

транспортирането на стоки и суровини на по-далечни разстояния. Водните пътища през 

всички епохи, включително и днес, се явяват най-бързият и удобен начин за превоз на 

големи количества продукция на далечни дистанции. 

 Типове селищни обекти обособени на база икономически и строителни 

            характеристики 

Производствено-търговски центрове 

Разграничаването на този тип селища се базира по-скоро на разликите в битовите 

навици на част от жителите и приоритетното значение на някои производства. Тяхното 

присъствие бе потвърдено с провеждането на теренни археологически проучвания на 



 

обекти Провадия-Солницата и Върхари, които определено показват наличие на разлики в 

архитектурата и планировката на обектите.   

Като специфична за производствените центрове характеристика, може да се посочи 

наличието на предмети и суровини доказващи, че производството им е в количества, далеч 

надхвърлящи нуждите на жителите, обитавали съответното селище. 

 Сезонни-временно обитаеми селищни обекти 

Спецификите на този тип селищни обекти все още не са съвсем изяснени. 

Съществуват редица аргументи, свързани с климатичните условия в нашите географски 

ширини и битовите навици на халколитното население, позволяващи да се предположи, че 

този тип обекти по-скоро могат да се определят като временно обитаеми, в периоди когато 

възникна необходимост от добив или обработка на определена суровина, като тези 

„посещения“ нямат сезонен характер.  

Наколни селищни обекти 

Единственият известен ни до този момент обект, определен от изследователя като 

наколен, е регистриран в местността Главеш при село Негованци. Същевременно има 

множество предпоставки от битов и социален характер, които позволяват да се 

предположи, че този тип обекти са имали своето място в селищната система през 

халколитната епоха. 

- Разположението им в трудно достъпни места (блата и водни басейни) дава добра 

защита на обитателите. 

- Има добри битови условия. 

- Водните басейни осигуряват добра транспортна връзка.  

- Има множество етнографски паралели и исторически извори от по-късни епохи, 

показващи, че този тип обекти съществуват от дълбока древност. 

 

 

 



 

Глава V. Организация на селищата през халколитната епоха 

Селища и селищни комплекси 

Под определението „селище“  може да се разбира част от земната повърхност, 

върху която са локализирани следи и останки от наземни или вкопани дълготрайни 

съоръжения, намиращи се в пряка функционална зависимост едно от друго и изградени с 

цел задоволяване на жилищните и стопанските нужди на група хора, организирани в 

единна обществена структура на базата на родствени, племенни или религиозни връзки. 

 Основна цел на изградените структури се явява създаването на оптимални условия, 

осигуряващи физическото и духовно съществуване на обитателите и същевременно 

позволяващи дълговременно пребиваване на тази група в съответния географски район. 

 Едновременно с „техническото“ значение на термина, донякъде е възможно 

селището да бъде разгледано и като елемент, явяващ се част от социалната структура на 

обществото. Подобно предположение може се базира и на резултатите от теренни 

археологически проучвания, при които налице са предпоставки, позволяващи да се 

предположи, че един селищен обект може да обединява група хора не само върху основата 

на родствено – племенни връзки, но и на базата на икономически фактори.     

В последно време значително се увеличи информацията за наличието на 

халколитни селища с голям строителен ареал, сериозни отбранителни съоръжения, 

многобройно население, стратегическо разположение, благоприятно за развитието на 

търговски и културни връзки, производство на определена суровина в „промишлени“ 

мащаби. Подобна вътрешна организация на селищното пространство, съпоставена с 

данните за увеличаване броя на населението и селищата през халколитната епоха 

позволява да се предположи, че през този период започва да се формира селищна система 

с по-висока степен на организация, при която част от селищата вече могат да имат ролята 

на „протоградски“ центрове. 

Все по-често при проучванията на селищните могили и обходите на терените в 

непосредствена близост се регистрира наличието на застроени площи не само върху 

могилите, но и в равнинните части около тях. В научната литература подобни части 



 

обикновено се обозначават като „селища сателити“; „открити селища до селищните 

могили“, „селища анекси“ и т.н. Ако се приеме, че застрояването на територията на 

могилата и терените около нея е синхронно, то това несъмнено е дело на единна по 

етнически състав група население с обща социално-обществена структура на управление в 

рамките на съответната група. Размерите и разликите в типологическите названия 

(селищна могила и селище от открит тип), позволяват условно подобни селища да бъдат 

определяни като „селищни комплекси“.  

Съобразявайки се с използваната към момента терминология, под определението 

„селищен комплекс“ следва да се разбира селище, при което могат да се наблюдават 

елементи от планировката и организацията на различни по тип селища в рамките на един 

общ строителен ареал, като е възможно отделните елементи в рамките на селищния 

комплекс се допълват взаимно в стопански или битов контекст.  

 Селищен комплекс тип селищна могила – открито селище 

Наличието на приблизително 40 подобни обекта (до този етап от проучванията) 

вероятно би позволило в недалечно бъдеще обособяването на разглеждания тип обекти в 

отделна типологическа група. 

По-голямата строителна площ на „откритата“ част предполага и наличие на 

разлики в големината на постройките, в тяхното разположение и стопанско 

предназначение в сравнение с тези на могилата. Моделът на планиране „укрепена 

централна част – периферия“ е добре познат от по-късни исторически периоди.  

През последните години се увеличават данните за наличие на сериозни 

фортификационни съоръжения около селищата, разположени върху селищните могили 

(главно за тези през халколитната епоха). В този случай селището на могилата може да 

бъде разглеждано и като укрепена „цитадела“, осигуряваща защита на населението при 

опасност. 

 Еднотипни селищни комплекси тип селищна могила 

Днес разполагаме с точни данни, които предполагат наличието на един селищен 

комплекс от този тип. Комплексът се състои от 2 могили, регистрирани при село Кошарна, 



 

Русенско. Те са локализирани в непосредствена близост една от друга. Разстоянието 

между двете могили не надхвърля 40 метра. Първоначалната съпоставка на материалите 

от разкопките и теренните обходи показват, че двете селищни могили са обитавани 

синхронно. Наличието на повече подобни комплекси не бива да се отхвърля, тъй като в 

разположението на селищните могили ясно се очертават зони, в които гъстотата им е 

голяма (до 4 на площ от 20-50 км
2
). 

Организация на селищния ареал  

Поради недостатъчната степен на проучване на повечето халколитни селища ще 

бъдат разгледани само селищните обекти проучени върху цялата си площ, тъй като 

информацията за планировката и вътрешната организация при тях може да се приеме за 

най-достоверна.    

Редица фактори оказват съществено влияние върху вида на постройките и 

организацията на селищата. Условно те могат да се разделят на две основни групи. 

1. Преки (природни). Включват елементи от околната среда, като конфигурация на 

терена, климатични особености на региона, местни суровинни източници, характеристики 

на почвите и т.н. 

2. Косвени (антропогенни). Определят се до голяма степен от бита и поминъка на 

населението, социалната и религиозната структура на обществото, обществените 

взаимоотношения, нивото на техническо развитие и т.н. 

Разграничаването на косвените фактори, включващи елементите от вътрешната 

организация на селищата през халколитната епоха може да се извърши в три направления.  

1. Планировка в рамките на строителния ареал. Засяга разположението на сградите 

една спрямо друга и спрямо фортификационните съоръжения.  

2. Размер и предназначение на сградите. Проследяват се разликите в размера на 

сградите, тяхната ориентация, строителни особености и предназначение (жилищно, 

стопанско, култово) както в рамките на селището, така и в рамките на всички селища от 

една епоха в рамките на селищния обект. 



 

3. Фортификационни съоръжения – обща планировка и технически особености. 

През халколитната епоха се явяват основен елемент от структурата на селищата. 

Значението им за вътрешната организация е много голямо, тъй като те фактически 

определят размера на строителния ареал на селището.   

 Планировка на строителния ареал 

Разглеждайки разположението на сградите върху територията на строителния ареал 

на селищата от халколитната епоха, може да се разграничат два основни типа на 

планиране. 

Първият условно може да се нарече ортогонален. При него основна роля играят 

„улиците“, разделящи обикновено застроената площ на селището на квадратни или 

правоъгълни участъци, в които се разполагат сградите. Сред цялостно проучените 

халколитни поселения тя е представена при 15 селища, локализирани в рамките на 9 

селищни обекта. При ортогоналното планиране „улиците“ обикновено се пресичат под 

прав ъгъл в централната част на селището. Има и такива, които са успоредни и се 

съединяват чрез по-тесни „проходи“ между жилищата, но при това ортогоналността се 

запазва. 

Вторият модел на застрояване условно може да бъде определен като „разпръснат“. 

При него трудно се забелязва спазването на някаква предварително зададена планировка. 

Сградите обикновено са свободно стоящи, но характерните при ортогоналното планиране 

прави и сравнително широки „улици“, пресичащи селището по цялата му дължина и 

ширина, тук или имат отклонения, или са заменени от тесни проходи между отделните 

постройки. Съществуват етнографски паралели, показващи, че подобна организация на 

застрояване е характерна за постепенно разрастващи се селища, при които не се следва 

предварително изграден градоустройствен план. 

Като се проследи развитието на общата планировка при отделните селища в 

рамките на един селищен обект в Източна България, може да се забележи и определена 

тенденция, която изглежда става характерна за селищата от селищните могили. В момента 

на своето създаване първите селища обикновено имат правоъгълна форма на строителния 

си ареал. Подобна форма на строителния ареал има своето логично обяснение, тъй като се 



 

явява оптимална при концентрацията на правоъгълни сгради, които са характерни за 

праисторическите периоди. През следващите етапи от съществуването на селищния обект 

започва да се наблюдава промяна в общата планировка на селищата и тя придобива овална 

или близка до нея форма. В случая вероятно е налице процес, при който след 

изминаването на значителен времеви период в рамките на селищния обект има 

„натрупване“ на останки от предходни селища, водещи и до оформянето на селищна 

могила. Това от своя страна води до промяна в общия план на по-късните селища, които, 

съобразявайки се с овалната форма на могилата, също имат овален план. Тази нова 

планировка от своя страна води и до появата на повече постройки с неправилна форма, 

които вече се съобразяват с наличното строително пространство. Прави впечатление, че 

фортификационните съоръжения също следват очертанията на формиралата се могила, 

като все по-често сградите са „долепени“ до тях. При това  вътрешната организация на 

някои селища остава непроменена и се наблюдава запазване на ортогоналната планировка. 

Размер и разположение на сградите 

В зависимост от разположението на сградите в рамките на градоустройствения 

план на селището могат да се обособят два основни типа на застрояване.  

1. Сградите са с долепени стени и образуват своеобразен „комплекс“ от постройки. 

Този подход позволява по-компактното застрояване на строителния ареал и максимално 

използване на строителната площ. 

2. Сградите са свободно стоящи и имат известно разстояние една от друга. 

Съпоставянето на размера на сградите в отделните селища от един селищен обект 

показва, че няма закономерност между площта на постройките и периода, в който 

съществува селището. В отделните селища тези пропорции явно се определят от нуждите 

и броя на обитателите. Към настоящия момент данните показват известни разлики в 

размерите на жилищата между халколитните селища в Западна и източна България. В 

източните части се регистрират повече сгради с по-голяма площ и по разнообразна 

организация на помещенията в тях. На запад подобна тенденция не се забелязва. Сградите 

обикновено са с по-малка площ и с по-опростена вътрешна организация. Това 



 

обстоятелство не трябва да се приема като закономерност, тъй като в източните части 

също се срещат по-малки сгради, които са построени в селищата редом до големите. 

Все още остава спорен въпросът за сградите с „обществени“ или „религиозни“ 

функции в рамките на селищата, както и за наличието на места за осъществяване на 

„социални контакти“ като площади, по-широки части на „улиците“ или „кръстовищата“ 

на „уличната мрежа“. В последните години значително нарастват данните показващи, че 

през праисторическите епохи има обособени култови места извън селищата. Това 

предполага, че сградите и съоръженията с подобно предназначение в рамките на 

строителния ареал на селищата са по-малко. 

В периода, когато започва цялостно проучване на селищни обекти през 70-те и 80-

те години, авторите приемат наличието на двуетажна конструкция, „боядисването“ на 

стени и подове или открития инвентар (големи количества зърно, оръдия на труда и т.н.) 

като предпоставки за обособяването на тези постройки като обществени, култови или 

обитавани от елита на местното население. Изследванията в последните години показват, 

че двуетажното строителство е добре познато на халколитното население и се среща в 

редица неголеми селища, което поставя двуетажните постройки по-скоро към 

„традиционните“ за халколитните селища. 

Укрепителни съоръжения 

Влиянието, което имат фортификационните съоръжения върху вътрешната 

организация на селищата, и ресурсите, необходими за тяхното изграждане и поддръжка, 

налагат по-обстойното им разглеждане. Броят на укрепените селища от халколитната 

епоха значително нараства в последните години. Това показва, че фортификационни 

съоръжения не се явява изключение, а по скоро „закономерност“ в планировката на 

селищата от този период. 

За разлика от прилагания в Западна България подход за укрепване на селищата, 

където основна роля има търсенето на естествена защита от терена, в източните части е 

налице тенденция към създаването на фортификационни съоръжения, които обграждат 

селището от всички страни.  



 

Наблюдава се прилагането на различни типове съоръжения при изграждането на 

фортификацията на дадено селище. В зависимост от вида им те могат да се разделят в три 

основни групи – ровове, валове, стени, като често отбраната на селищата представлява 

комбинация от тях. 

Прилагат се различни строителни техники при изграждането на отбранителни 

съоръжения. Разнообразието на използваните за отбрана структури подсказва, че типът на 

отбранителното съоръжение се определя предимно от наличните строителни материали и 

работна сила. 

Глава VI. Селищна система 

Развитие на селищната система 

Ранен халколит 

Приемствеността в селищния модел от късния неолит към ранния халколит (като 

разположение на селищните обекти) се проследява и в голяма част от многослойните 

обекти, които са проучени. При приблизително 1/4 от тях под халколитните културни 

пластове са регистрирани селища от късния неолит. 

През ранния халколит броят им в териториите северно от Стара Планина е 

значително по-малък от този в южните части. От 239 обекта, само 65 са регистрирани в 

Дунавската равнина. Тази тенденция на съществуващи разлики в гъстотата на заселване 

през ранния халколит все още остава трудно обяснима, но може да се приеме като 

характерна за периода. При отчитане на тази ситуация трябва да бъде обърнато внимание 

на нивата на проучване в отделните региони. В началото на халколита е налице запазване 

на ситуацията от предходната неолитна епоха, през която териториите северно от Стара 

Планина остават слабо заселени. Тази тенденция се наблюдава отчетливо при проучваните 

обекти в Северна България, където едва при 12 селищни обекта от 80 под халколитните 

нива са регистрирани културни пластове от късния етап на неолитната епоха. 

Картирането на обектите показва, че през ранния халколит все още се наблюдава и 

определена зависимост между топографските особености на терена и разпространението 

на селищните обекти. В Югозападна България предпочитани за обитание са по-големите 



 

котловини в Софийска, Пернишка и Кюстендилска област, както и по-широките части на 

долината на река Струма. В Централна Южна и Югоизточна България обектите са 

концентрирани главно в равнинните и полухълмисти части на Горнотракийската низина. 

Прави впечатление, че селищните обекти са сравнително „равномерно“ разпределени 

върху територии без естествени ограничения, налагани от релефа.  

На север се наблюдава противоположна тенденция. Въпреки липсата на 

ограничения поради спецификите на релефа, се забелязва определено „концентриране“ на 

селищните обекти от ранния халколит в някои региони. В Североизточна България това е 

районът на Лудогорското плато. В Централна Северна и Северозападна България 

предпочитан за обитание е регионът между реките Вит и Огоста. 

Тези статистически данни позволяват да се проследи тенденция, показваща, че през 

ранния халколит основната концентрация на селищни обекти е в южната част на 

България. Тук се локализират и по-големите (по площ) селища. Запазва се и определено 

райониране, при което териториите в Северна България все още остават слабо заселени. 

На фона на промените, настъпили през средния и късния халколит в селищната система, 

може да се заключи, че през ранния етап на епохата процесите на консолидация и 

създаване на големи етнокултурни групи все още са в развитие. 

 Късен халколит 

Към момента има информация за 346 селищни обекта, датирани през късните етапи 

на халколитната епоха или съдържащи културни напластявания от този период. Около 1/3 

(117) от тях се локализират в териториите северно от Стара Планина. Проследява се ясна 

тенденция към увеличаване на гъстотата на селищата в този регион, при това 

увеличаването на броя им е главно за сметка на селищните могили, които се явяват 

свидетелство за проникването на ново население от юг.  

Влиянието на топографията на терена върху местоположението на селищата е 

значително по-слабо. Старопланинският масив, явяващ се естествена „разделителна 

линия“ през по-ранните етапи на праисторията, вече не представлява преграда за 

разпространението на еднородно по състав население. През късната каменно-медна епоха 

в редица планински и полупланински местности се появяват нови селищни обекти.  



 

В процентно съотношение на типовете селища един спрямо друг през късния 

халколит не се забелязват значителни промени, но броят им в рамките на отделните 

типологически групи се променя. Значително нараства броят на селищата от височинен 

тип – от 19 през ранния халколит до 42 през късния. Сходна ситуация се наблюдава и при 

пещерните обиталища, 2 се датират в ранния халколит и 11 в късния. 

През късния халколит съществува и известно „групиране“ на обектите в дадени 

микрорегиони. В Горнотракийската низина ясно се наблюдават две зони, в които 

концентрацията на селища през късният халколит е значително по-голяма от тази в 

останалите части на низината. Първата обхваща района на област Пловдив и източните 

части на Пазарджишка област. Втората се локализира в област Ямбол, северните и 

североизточните части на Бургаска област. Като новост може да се отчете усвояването на 

части от Добруджа и Варненско, за които липсват данни да са обитавани в по-ранни етапи 

на праисторията. 

През този период е ясно видимо, че топографските ограничения не се явяват пречка 

за преместването на по-големи маси население.  

Локални селищни модели   

Разположението на селищните обекти и тяхната локализация един спрямо друг  

също се явява важен източник на информация за структурата на селищната система, 

съществувала през халколитната епоха.  

В научната литература има няколко подхода за изработването на селищен модел. 

По-голямата част от тях са използвани през 60-те и 70-те години на миналия век и за 

основа приемат създаването на определени „радиуси или зони на обитаване“ около всеки 

един селищен обект, в които се концентрират основните дейности на обитателите, 

свързани с тяхното социално и икономическо съществуване.  

Като основен недостатък за прилагането на подобен модел върху селищната 

система през халколитната епоха могат да се отбележат два фактора. Първият е свързан с 

проблема за „синхронното“ обитаване на всички регистрирани селища в даден район, от 

което зависи и големината на предлаганите „радиуси на обитаване“ за всяко едно селище. 



 

Вторият е свързан с обстоятелството, че през халколитната епоха са налице обстоятелства, 

позволяващи да се предположи и наличието на селища с облик, различен от този на 

типично земеделските. Появата на производствено-търговските центрове, както и на 

значителни по размери и организация населени места, определяни като „протоградове“, 

поставят под въпрос какъв е бил размерът на техния „радиус на обитаване“ и най-вече кои 

са факторите, които го определят. При производствено- търговските центрове вероятно 

това е източникът на суровина, явяващ се основен за икономическия отрасъл за 

обитателите. В този случай остава възможно „радиусът на обитание“ на подобно селище 

да е значително по-малък от този, необходим на едно типично земеделско, на което са 

необходими територии за отглеждане на земеделска и животинска продукция.   

През късния халколит в части от Горнотракийската низина (Пловдив и източните 

части на Пазарджишка област, Ямболска област и северните и североизточните части на 

Бургаска област) и някои райони на Северна България (Шуменско, Търновско и 

Врачанско) се наблюдават определени региони с повишена гъстота на селищата. 

Обстоятелството, че през ранния халколит в тези области гъстотата на селищата не се 

отличава особено от тази в останалите части на страната подсказва, че е възможно 

селищната система в тези места да се развива по селищен модел, при който с течение на 

времето се наблюдава постепенно „сгъстяване“ на селищната мрежа в даден микрорегион, 

под въздействието на редица социални и демографски фактори.  

Отчитайки всички негативни моменти, свързани със степента на проучване в 

отделните региони, синхронното обитаване и т.н., и базирайки се единствено на 

локализацията на селищните обекти, може да се обособят два предполагаеми модела на 

разположение по микрорайони: разпръснат, при който разстоянието между отделните 

обекти обикновено надхвърля 10 км, и концентриран, при който това разстояние е по-

малко от 2–4 км и има данни за наличието на повече от 2 обекта със сходна датировка, 

предполагаща синхронното им обитаване
1
.  

Структурообразуващи елементи на селищната система  

                                                            
1 Като такива може да се определят районите около село Писанец и село Кривиня, област Русе (11 обекта), 
районът около язовир Тича, област Шумен (7 обекта), районът на селата Бежаново и Ъглен, област Ловеч (10 
обекта), районът около град Сливница, София област (8 обекта). Сходни „струпвания“ на селищни обекти 
има и в редица други райони в области Велико Търново, Плевен, Търговище, Ямбол. 



 

В най-общи линии структурата на една селищна система може да бъде представена 

като сбор от определен брой фактори, имащи пряко или косвено отношение към 

формирането на взаимовръзката човек – околна среда.  

В зависимост от тяхното значение за човешките общества те могат да бъдат 

разделени в две основни групи, които условно могат да бъдат наречени обективни 

(природни) и субективни (антропогенни).  

Обективни (природни) фактори  

Обективните фактори се явяват определящи за физическото оцеляване на човека. 

Това са основни структуроопределящи елементи за селищната система като тип 

ландшафт, водни ресурси, растителност и почви, климат, възможност за лов и риболов.  

Смята се, че ландшафтът се явява един от основообразуващите елементи на всяка 

селищна система. Трябва да се има предвид и обстоятелството, че въпреки своята 

относителна неизменност, съвременният релеф не е абсолютно същият, както преди 6–7 

хил. години. Това се отнася най-вече за състоянието на реките. Почти всички големи реки 

са изменили в една или друга степен своето корито – като местоположение, дълбочина, 

форма, пълноводие. 

Статистическите данни показват, че е налице един плавен преход от неолитната към 

халколитната епоха, осъществен без промяна на етническия състав на населението. Това 

от своя страна показва, че населението, обитаващо днешните български територии през 

халколитната епоха, е имало достатъчно продължителен времеви период, за да се запознае 

с характеристиките на ландшафта, спецификите на климата, да усвои природните ресурси 

и т.н.   

Това обстоятелство може да се приеме и като косвена предпоставка, довела до 

усвояването на повече нови територии, пренебрегвани по-рано поради по-лошите си 

стопански характеристики. Такива са планинските райони в Родопите, хълмисто-

планинските области в районите на Сливница, Брезник, подбалканските котловини – 

Етрополе, Саранци, Макоцево, Чеканчево и др. В този случай наличието на значителен 

брой селища в планинските райони през халколитната епоха може да бъде отчетено като 

нова тенденция в рамките на селищната система. Спецификите на релефа предполагат 



 

това да са селища на скотовъдци или да са населени пунктове по търговски маршрути през 

планинските масиви на Родопите и Стара Планина. Независимо от причините за тяхната 

поява, демографски или социални, тези обекти могат да се приемат като показател за 

динамичните промени, протичащи в структурата на селищната система през халколитната 

епоха. 

Освен релефа и екосистемата, през халколита все по-голямо значение придобиват  

различните находища на руди и минерали. Увеличават се селищата, при които водещ 

фактор за избора на местоположение не е ландшафта, а наличието в непосредствена 

близост на достатъчно богати находища (според нуждите и представите на тогавашния 

човек) на полезни изкопаеми. Някои от тях са познати и използвани още през неолита – 

кремък, различни породи скали. Употребата на други започва едва през халколита –медна 

и златна руда (или самородно речно злато), някои минерали – халцедон, малахит и т.н.  

Базирайки се върху информацията, получена от статистическата обработка на 

данните за локализацията и датирането на селищата през халколитната епоха, особено в 

късния й етап, може да се заключи, че през този период преките (природни) фактори вече 

нямат толкова голямо влияние върху облика на селищната система, както през 

предходната неолитна епоха. Земеделските характеристики на района и битовите удобства 

вече могат да бъдат частично пренебрегнати за сметка на социални и икономически 

фактори – защита от вражески нападения, добив на определена суровина, удобен 

търговски „кръстопът“ и т.н.  

Субективни (антропогенни) фактори 

Субективните (антропогенни) фактори се базират върху особеностите в социалната 

структура на обществото, обитаващо даден регион.  

- Икономика. На първо място може да се отбележи съотношението между определени 

стопански дейности, практикувани от съответно общество, като земеделие, 

животновъдство, лов и събирателство, добив на минерални суровини. Те определят 

и облика на „икономиката“ на това общество и оттук степента на уседналост и  вида 

на селищната система. 



 

- Традиции. Наличието на установени традиции в избора на място за заселване също 

може да се приеме за фактор, определящ облика на селищната система. 

- Социална структура. Съществуването на социална диференциация и определена 

йерархия в обществото също може да даде отражение върху вида на селищната 

система. В този случай би се наблюдавало наличие на определено ниво на селищна 

подчиненост, при което елитарните слоеве от населението обитават най-

благоприятните за живот терени или части от дадено селище. 

- Организация на обществото. Към групата на косвените фактори, определящи вида 

на една селищна система, може да се прибави и степента на консолидация в рамките 

на обществото за даден времеви период и социалните взаимоотношения между 

отделните групи в рамките на общността. Наличието на изградена „политическа“ 

структура, обхващаща представителите на една голяма социална група, обособена 

на племенен или етнически принцип, несъмнено би повлияла и върху елементи от 

селищната структура. Съществуването на здрави взаимовръзки между отделните 

населени места в общността ще даде отражение върху пътната инфраструктура, 

търговските взаимоотношения, укрепителните системи и т.н.  

- Техническо развитие. Нивото на техническо развитие също се явява определящо и 

позволява по-добро усвояване на наличните терени, включително и тези, които не са 

толкова добри за обитаване от гледна точка на природните им характеристики. 

Извеждането на сигурни данни за влиянието на този тип фактори обаче се явява 

крайно сложен процес. Преди всичко информацията, получена единствено на базата на 

археологически материал в проучени обекти, не позволява да се разкрие в пълна степен 

нивото на социално-икономическите взаимоотношения, съществуващи в халколитните 

общества. Независимо от тези негативни фактори, като се проследява развитието на 

селищната система през халколитната епоха, могат да бъдат отбелязани основните 

технически и икономически промени, настъпили тогава и доколко тези промени оказват 

своето влияние върху селищната система.   

Промените в селищната система, свидетелстващи за наличието на военни конфликти 

през халколитната епоха се изразяват в различни направления.  

Значително се увеличава броят на селищата с изградени фортификационни 

съоръжения. Вероятно причините за този процес трябва да се търсят по-скоро в 



 

развитието на социално-икономическите взаимоотношения. Засилените контакти между 

отделните общини и появата на повече предмети с висока „стойност“ за обитателите могат 

да послужат като катализатор за въоръжени сблъсъци. Демографският ръст на 

населението и преместването на определени групи в нови райони също може да се 

разгледа като фактор за конфликти. В западна България тази тенденция се изразява в 

значително увеличаване броя на височинните селища, които търсят естествената защита 

на терена, на изток се увеличава броя на укрепените селищни могили. 

Проследявайки разположението на укрепените селища може да се заключи че през 

халколита в Северна България се наблюдава засилване на въоръжените сблъсъци, като 

това дава отражение върху планировката на селищата и тяхното местоположение. Южно 

от Стара Планина процесът също се наблюдава, но информацията към настоящия момент 

позволява да се заключи, че този процес се развива по-бавно и се засилва към края на 

халколита. Същевременно в контактната зона между големите късно халколитни групи 

Коджадермен-Гумелница-Караново VІ и Криводол-Сълкуца- Бубани не се наблюдава 

повишена концентрация на укрепени обекти. Това навежда на мисълта, че през късния 

халколит заплахата за населението и на двете културни групи вероятно идва главно от 

север. 

Наличието на укрепителни съоръжения може да се разгледа и като свидетелство за 

промяна на обществените взаимоотношения през халколитната епоха. Изграждането и 

поддържането на подобни сериозни отбранителни конструкции изисква значително 

количество суровини, работна сила и не на последно място стройна обществена 

организация на населението. Това от своя страна може да се приеме и за показател 

относно промените в обществената структура, настъпващи през късния халколит, и 

постепенната „централизация“ на обществото в рамките на големи етнокултурни 

обединения.   

Появата и разпространението на производствено-търговските центрове през 

халколитната епоха също може да се разгледа, като фактор в развитието на селищната 

система. Производството на определена суровина в големи количества с цел търговия без 

съмнение изисква и наличие на установени търговски пътища и пунктове за обмен по тях. 

Като косвен аргумент за тяхното съществуване могат да се приемат обектите разполагани  

по трасето на планинските проходи. Проучените и регистрирани селища по маршрута на 



 

прохода Маказа в Източните Родопи (Върхари, Седларе, Подкова, Орлица) и факта че за 

обект Върхари съществуват убедителни аргументи относно неговото търговско 

предназначение, до-голяма степен доказват, че проходът е използван като търговска 

връзка през халколитната епоха. В редица други планински проходи (Рижки, Витиня, 

Траянови врата и др.) също са регистрирани селищни обекти от халколита, които може би 

са имали подобна функция, но на този етап липсват теренни проучвания, доказващи това 

предположение. 

Ако обединим всички фактори и предпоставки, които подсказват наличието на една 

селищна система с висока степен на централизация, в която има производствени центрове, 

установени търговски маршрути и тенденция към консолидация на големи групи 

население, то изглежда напълно логично и съществуването на селища, в които се 

съсредоточава и „управлението“ на тази система. 

Като такива вероятно могат да се разглеждат селищните комплекси, които се 

отличават от останалите с по-големия си строителен ареал и по-сложната си вътрешна 

организация. Възможно е такава роля да имат и производствено-търговските центрове. 

При всички случаи, свидетелствата за промяна в социалната структура на 

халколитното общество (особено през късния халколит) намират своето потвърждение в 

развитието на селищната система, функционирала през този период. 

 VIІ.   Заключение 

Основните изводи относно структурата на селищата и селищната система през 

халколитната епоха могат да се търсят в няколко направления.  

На първо място е необходимо да се подчертае, че всяка една селищна система не 

може да се приеме като постоянна величина, която достига до определено ниво на 

развитие и „застива“ в едно положение.  

По същество селищната система пряко отразява всички процеси, протичащи в едно 

общество. В периоди, при които обществото се развива възходящо, този процес води до 

развитие и на селищната система, изразяващо се в появата на нови селища, развитие на 



 

инфраструктурата и т.н. Обратният процес се наблюдава в периоди, когато поради 

външни или вътрешни фактори обществото се намира в процес на упадък. 

В развитието на селищната система през халколитната епоха може да се отбележи, 

че е налице един плавен преход от късния неолит към ранния халколит, който не оказва 

съществено влияние върху разположението, големината и „предназначението“ на 

селищните обекти. Основните промени се забелязват от края на ранния и през късния 

халколит. През този период, на базата на типологическото разграничаване на селищните 

обекти, се наблюдава движение на значителни маси население. Започва по-активното 

заселване на Северна България, където се появяват селища, създаващи основите на 

селищните могили. Наблюдава се и определено „групиране“ на селищните обекти, 

свидетелство за по-тесните контакти между отделните селища в даден регион.  

В структурата на селищата през каменно-медната епоха има редица показатели за 

увеличаване броя и типологическото разнообразие на населените места. Тези тенденции 

се изразяват както чрез появата на нови типове обекти, така и чрез увеличаването на броя 

на селищата в труднодостъпни и планински местности. 

Във вътрешната организация на селищата (планировка, архитектура и т.н.) може да 

се отбележи наличието на по-активна тенденция за укрепяването им, чрез изграждане на 

фортификационни съоръжения или за използването на естествено укрепени места с 

отбранителна цел. Ограничаването на строителния ареал от своя страна води до 

изграждането на селища с предварително определена планировка и размери, което може 

да се приеме и като показател за съществуването на стройна социална организация сред 

населението през халколитната епоха. 

Същевременно вече съществуват достатъчно предпоставки, позволяващи 

селищните обекти да бъдат разграничавани в отделни типологически групи не само на 

базата на характеристиките на терена, върху които се опира съществуващата към момента 

типологизация. Наличието на съществени разлики в структурните характеристики на 

селищата и влиянието на определени „икономически отрасли“ върху тези структурни 

характеристики позволява групи обекти да бъдат обособявани от останалите по своите 

„строителни“ особености или по своето „икономическо” предназначение.  



 

Търговско-икономическите взаимоотношения и процесът на консолидация в 

обществото вероятно оказват сериозно влияние и върху цялостната структура на 

селищната система, в която постепенно се създава определена „селищна подчиненост“. 

При нея част от селищата могат да имат функцията на „центрове за управление“ на 

локалната селищна система. Наличието на подобни центрове е много вероятно, тъй като 

появата на „мрежа“ от „икономически взаимосвързани“ селищни обекти изисква и ново 

ниво на координация между тях. Повишената концентрация на обекти в някои 

микрорегиони и ясните граници на разпространение на някои типове обекти подсказват, 

че през халколитната епоха функционира добре познатата ни от по-късни периоди 

селищна система център – периферия. 

 Съществуват различни мнения относно причините, довели до края на халколитната 

епоха. Основно те се базират върху две предположения, свързани с настъпването на 

климатични промени или с въздействието на социални сътресения, породени от 

въоръжени конфликти. И двете теории имат своите аргументи и контрааргументи.  

Отчитайки структурата на селищната система в края на халколита, все още напълно 

хипотетично може да се предположи, че именно промените, настъпили в социално-

икономическата структура на късните халколитни общества, могат да са и една от 

възможните причини довела до техния крах. Историческите паралели от по-късни епохи 

показват, че гибелта на редица развити общества се дължи главно на нашествия от 

вражески групи, привлечени от богатствата на местните обитатели. Фактът, че първи 

изчезват къснохалколитните селища в Североизточна България подсказва възможност за 

проникване на нападатели от тази посока. И в по-късни епохи именно тази територия 

първа попада под удара на преселници и завоеватели, придвижващи се по традиционния 

миграционен път от изток на запад. Същевременно липсват данни за заселване в 

напуснатите територии, което показва, че вероятно нашествието няма за цел завладяване 

на територии с цел установяване. 

В този контекст като едно от обстоятелствата, довели до края на халколитните 

общества, може да се посочи именно по-високата степен на „централизация“ на селищната 

система. Историческите паралели отново показват, че една стройна система от 

взаимосвързани и зависими едно от друго селища с централизирано управление е много 



 

уязвима при унищожаване на нейните „центрове на управление“. В такава ситуация 

връзките между отделните селища се нарушават и изградената икономическа структура не 

може да функционира.  

Без съмнение проблемът, свързан с пресъздаването на точния облик и на 

структурните характеристики на селищата и селищната система, функционирала през 

халколитната епоха в рамките на днешните български територии, все още е далеч от 

пълното си изясняване. В този контекст настоящият дисертационен труд трябва да бъде 

разглеждан като една „междинна“ разработка на темата за състоянието на селищната 

система през халколитната епоха, базирана върху наличната (към настоящия момент) 

информация. Основната цел е да се представят направления, свързани с проучването на 

селищната система и да се постави началото на една бъдеща, по-широка дискусия, 

засягаща конкретната проблематика.    

Справка за научните приноси в дисертацията  

1. Създадена е най-подробната (към настоящия момент) база данни за селищните 

обекти от халколитната епоха. За целта са използвани всички възможни източници на 

информация – Археологическа карта на България, публикации в научни и научно 

популярни издания, официални интернет сайтове на областни администрации и научни 

дружества, лични контакти с научни работници от регионалните исторически и 

археологически музеи.  Базата данни е представена и в електронен вариант, който 

позволява бързото и лесно групиране на селищните обекти по определени параметри, 

свързани с местоположение, типологическо разграничаване, елементи от планировката на 

селищата, заемана площ, датировка.  

2. Актуализирани са редица данни отнасящи се до типологията, датировката и 

местоположението на множество селищни обекти.  

3. Изработен е комплект топографски карти, чрез който е представена 

локализацията на селищните обекти базирана върху типологическото им разграничаване и 

върху датирането им в съответните периоди на халколитната епоха.  



 

4. Направен е анализ на част от терминологическите определения използвани при 

описанието на селищните обекти. Предложени са и нови терминологически определения 

за някои елементи от структурата на селищата.  

5. Представени са статистически данни за основните типове селищни обекти, както 

и някои фактори свързани с тяхното обособяване.   

6. Предложен е нов модел за разграничаване на селищата, базиран върху 

техническите и икономически характеристики на селищата.  

 7. Базирайки се върху изцяло проучени обекти са разгледани редица елементи от 

вътрешната организация на халколитните селища. Изказани са редица нови  

предположения свързани с формата на строителния ареал, планировката и строителството 

на отделни сгради и фортификационни съоръжения.  

8. Установени са определени тенденции в развитието на селищната система през 

отделните етапи на халколита. 

9. Разгледана е взаимовръзката между промените в селищната система и 

социалноикономическото развитие през халколита. 
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