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Въведение 

Темата на дисертацията – „Къснонеолитни керамични комплекси от Източна Стара 

планина до Източните Родопи“ е особено актуална в контекста на активните проучвания 

през последните две десетилетия, обхващащи периода на втората половина на VІ и 

началото на V хил. пр. Хр. на територията на Югоизточните Балкани, Северозападна и 

Централна Анатолия, и егейските острови. Акцентът е поставен върху три основни 

региона – Южното Българско Черноморие, Тунджанската област и Долнотракийската 

подобласт. Всички те попадат в ареала на т.нар. Циркумпонтийска зона, която обхваща две 

големи области – Северозападна Анатолия и източните части на Балканския полуостров.  

Централно място в изследването заемат къснонеолитните керамични комплекси от 

трите споменати югоизточнобалкански региона. Въпреки че изследването на керамичните 

комплекси само по себе си не е достатъчно за изясняване характера на културните явления 

от ареала, то е стъпка в посока на установяване на динамиката на културните процеси през 

късния неолит и взаимодействието с други общности от близки и по-далечни региони. 

Търсенето на сходства в керамичните комплекси на синхронни явления от периода на 

късния неолит е съсредоточено предимно в южна и югоизточна посока. Този подход е 

възприет с цел очертаване на една възможна контактна зона, явяваща се свързващо звено 

между Анатолия и Югоизточна Европа.  

Знанията за късния неолит в очертания югоизточнобалкански ареал на този етап са 

ограничени и се свеждат до отделни публикации за конкретни праисторически обекти. 

Благодарение на активните археологически проучвания през последните две десетилетия е 

натрупано голямо количество археологически материал (предимно керамични съдове), 

което дава възможност за превръщането му в база данни за сравнителен анализ и 

вписването му в проблематиката за културните взаимодействия на разглежданите региони 

в южна и югоизточна посока.  

  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Цели 

Настоящата работа е опит за систематизация на наличните досега данни за 

къснонеолитните керамични комплекси от селища и ямни светилища в ареала от 

Източна Стара планина до Източните Родопи, като акцентът е поставен върху 

новите, непубликувани материали от регионите на Южното Българско Черноморие, 

Тунджанската област и Долнотракийската подобласт. Систематизирането на данните 

от анализа на керамичните комплекси би позволило вписването им в проблематиката за 

културните взаимодействия в ареала на Циркумпонтийската зона. 

Задачи 

С оглед изпълнение на целите на настоящата работа си поставям следните задачи: 

1. Събиране, изследване и документиране на максимално количество от достъпните 

керамични съдове и възстановими форми от археологически обекти, попадащи в обхвата 

на темата. 

2. Графично документиране и реконструиране на представителна извадка на 

формите и украсата на керамичните съдове. 

3. Систематизиране на получените резултати: 

- обособяване на технологични групи на базата на установените технологични 

характеристики на керамиката; 
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- изготвяне на подробна класификационна схема за всеки отделен обект; 

- синтез на резултатите от изготвените класификационни схеми чрез извеждане на 

водещи форми, орнаментация и комбинации между форма и украса; 

- извеждане на общи тенденции в развитието на керамичните комплекси в трите 

региона; 

- установяване на сходства и различия в керамичните комплекси на локално, 

регионално и надрегионално ниво; 

- извършване на сравнителен анализ между керамичните комплекси от трите 

региона, включени в дисертацията. 

4. Събиране на информация за публикуваните керамичните комплекси от 

синхронни обекти от съседните региони в южна и югоизточна посока. 

5. Сравнителен анализ с предполагаемо синхронни керамични комплекси от 

Югоизточните Балкани, Северозападна и Централна Анатолия и егейските острови. 

6. Синтез на резултатите от изследването на керамичните съдове в ареала. 

Методи на изследване 

За постигане на поставените цели и задачи са приложени аспекти на 

стратиграфския, формално-типологическия и сравнителния анализ.  

Методика, приложена за изследването на керамичните комплекси 

Представените по-долу и използвани в работата класификационни схеми се 

основават на разработената от Васил Николов методика за изследване на керамичните 

комплекси от Караново II-III, III и III-IV, като при необходимост те са допълнени с нови 

форми или видове украса. Класификацията се основава на три основни изследователски 

процедури, които присъстват в почти всички изследвания, посветени на керамиката:  

 технологичен анализ 

 анализ на формата 

 анализ на украсата 

На класификация е подложена тънкостенната керамика, която е много по-

сигнификативна от дебелостенната и позволява фиксирането на специфични особености в 

керамичния комплекс. Тя е основният изворов материал за търсене на сходства с други, 

приблизително синхронни археологически обекти, но е и база за установяване на локални 

явления в керамичното производство. 

Включените в работата керамични съдове и форми произхождат от обекти, 

интерпретирани от проучвателите им като селища или ямни светилища, както и от такива с 

неизяснен засега характер. Керамиката от двата основни вида обекти не показва 

съществена разлика. Липсват доказателства, че керамиката от обредните комплекси е 

специално произвеждана за ритуални дейности. По нея често са установявани следи от 

дълготрайна употреба. Това води до заключението, че съдовете вероятно са донасяни от 

селищата.  

Технологичен анализ 

Обособяването на технологични групи дава възможност да бъдат установени 

повтарящи се комбинации, основани на няколко признака – обработка и цвят на 

повърхността, характеристика на лома, опостнител. 

Тук трябва да се посочи, че технологични групи могат да бъдат разграничени само 

за обектите с по-голямо количество керамика. Изведени са индивидуални технологични 

групи, отразяващи спецификите на всеки един от комплексите. Информацията за 
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останалите обекти е представена по-обобщено. Важно е да се отбележи също така, че 

поради спецификите на изработката на ръка и контекста на откриване, част от фрагментите 

от един и същи съд е възможно да бъдат поставени в различни технологични групи. 

Анализ на формата  

В изследването си върху къснонеолитните керамични комплекси В. Николов 

използва следната класификационна схема: керамични сортове (обособени на базата на 

съчетанието на формативни белези и технологични характеристики), керамични видове 

(обособени спрямо структурата на тялото на съдовете чрез съпоставяне на пропорции 

между някои от основните метрични показатели), серии (изведени са спрямо особености в 

оформянето на отделните части на съда). 

За целите на работата и на базата на предложените критерии използвам следната 

класификационна схема:  

- с римски цифри (I, II, III и т.н.) обозначавам ниво категория. То е определено на 

база общи формални белези и метрични показатели. Изведени са общо осем категории – 

паници, купи, кани, вани, гърневидни съдове, чаши, капаци и съдове с надупчени дъна. 

- с римски цифри и латински главни букви (I.А. II.А, III.А и т.н.) обозначавам ниво 

основна форма. То е определено въз основа на структурата на тялото на съда и 

пропорциите между основните метрични показатели. Посочени са и дефинициите за 

основните форми съдове. 

- с римски цифри, латински главни букви и арабски цифри (I.А.1, II.А.1, III.А.1 и 

т.н.) обозначавам ниво серия. Сериите са обособени на база особеностите в оформянето на 

части и елементи от съда – оформяне на устието, наличието или липсата на дръжки, 

чучури, крачета и т.н.  

Дръжките, крачетата и част от дъната са части от съдовете, които се явяват 

сигнификативни белези и за разглеждания период. Поради фрагментираното им състояние 

в повечето случаи е трудно да се определи от какъв съд произхождат. Разгледани са 

отделно в графа Разни и са включени в сравнителния анализ.  

Трябва да се има предвид, че при съдове, изработвани на ръка, формите обикновено 

не са идеално симетрични. Поради тази причина в някои случаи възникват колебания в 

процеса на класификация на по-простите форми.  

Анализ на украсата 

Орнаментацията на керамичните съдове е носител на богата информация за 

културния контекст. Анализът ѝ дава възможност за обособяване на общите и специфични 

елементи от културната характеристика на дадения регион, а с това – и за вписване на 

изследвания керамичен комплекс в границите на по-широко културно явление. 

За всеки обект са посочени основните технологични видове украса, мястото, на 

което е разположена украсата; посочено е количественото съотношение между отделните 

видове украса и комбинациите от тях. В аналитичната част е обърнато внимание на 

характерните за всички региони видове украса, орнаментални схеми, устойчиви 

композиции, както и на нехарактерните такива. 

Систематизирането на данните от анализа на керамичните комплекси позволява 

извеждането на общи тенденции и локални особености в културното развитие на 

регионите, както и установяването на импортни елементи като резултат от взаимодействие 

с други културни общности.  
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ТЕРИТОРИАЛЕН И ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ОБХВАТ  

Акцентът в изследването е поставен върху регионите на Южното Българско 

Черноморие, Тунджанската област и Долнотракийската подобласт. Дефинирането на 

отделните региони е основано изцяло на физикогеографските определения. Този подход е 

избран с цел обособяването на обекти със сходни белези в керамичните комплекси, които 

попадат във възможна контактна зона на културен обмен със съседните региони в южна и 

югоизточна посока. Не на последно място, изборът на регионите е съобразен и с 

необходимостта от изследване и систематизиране на огромното количество керамика, 

натрупана в резултат от извършените през последните години археологически проучвания 

и издирвания.  

Хронологическият обхват на настоящата работа обхваща периода на късния неолит 

(според приетата в българската праисторическа наука периодизация), като в разглеждания 

ареал са обособени два етапа в развитието на керамичните комплекси, обозначени с 

римски цифри – I и II. Двата етапа са синхронни с културните явления Караново III-IV и 

Караново IV в Горнотракийската низина. Засега няма сигурни данни за наличието на 

начален етап на късния неолит в ареала, който да е синхронен с културното явление 

Караново III в Горнотракийската низина. Въз основа на известните досега калибрирани 

радиовъглеродни дати от трите региона, разглежданите в настоящото изследване явления 

от късния неолит се датират най-общо в интервала ок. 5500/5400 - 5200 ВС за етап I и 5200 

- 4850 ВС за етап II. 

 

ИЗВОРОВА БАЗА  

В настоящата работа са включени и анализирани данни от 34 археологически 

обекта: 20 – от региона на Южното Българско Черноморие; 4 – от Тунджанската област, и 

10 – от Долнотракийската подобласт. Първият етап в развитието на къснонеолитните 

керамични комплекси е установен в 16 обекта за трите региона, а втория – в 25. 

Общото количество изследвани съдове и възстановими форми е над 20 000. От тях 

над 5400 са включени в дисертационния труд с графични изображения и илюстрирани в 

образи.  

Трябва да се има предвид, че информацията за обектите е неравностойна. 

В основата на настоящата работа са залегнали резултатите от изследването и 

сравнителния анализ на керамичните комплекси от най-големите обекти, а данните от 

керамичните комплекси от останалите имат допълващ характер. Голяма част от 

археологическите материали, включени в изследването, не са публикувани.  

В сравнителния анализ със съседните региони в южна и югоизточна посока са 

включени публикувани съдове и фрагменти от 49 обекта, от които 20 са в Източна Тракия, 

4 – в Източномраморноморския регион, 5 – в Троада, 2 – във Витиния, 2 – в Централна 

Анатолия, 1 – в Южночерноморския регион, 3 – на Южните Споради, 5 – на Цикладските 

острови, 3 – в Западна Тракия, 2 – в Източна Македония, и 1 – на о. Тасос. 

 

Структурата на дисертационния труд е съобразена с поставените цели и 

спецификите на териториалния обхват. В първите три глави са изследвани 

къснонеолитните керамични комплекси от трите региона. Първа глава обхваща региона на 

Южното Българско Черноморие, втората – на Тунджанската област, и третата – на 

Долнотракийската подобласт. Информацията за керамичните комплекси от обектите във 
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всеки един от регионите и във всяка глава е представена по унифициран начин. Тя 

включва кратка географска характеристика на съответния регион и изброяване на 

известните и проучени на този етап обекти, след което е представено състоянието на 

проучванията и публикациите за късния неолит в региона. Следва основната база данни – 

за всеки обект е представена информация за местоположението, състоянието на 

проучванията и съответните публикации; изготвена е отделна класификационна схема. 

Обектите с малко количество керамика са вписани в общите категории съдове, а където е 

възможно са сведени до ниво основни форми.  

 

Глава І. Къснонеолитни обекти в региона на Южното Българско 

Черноморие. Географска характеристика. Състояние на проучванията. 

Къснонеолитни керамични комплекси. Вътрешнорегионален сравнителен 

анализ. 

 В глава I е представена информация за известните обекти от късния неолит от 

региона на Южното Българско Черноморие. Данните включват: кратка географска 

характеристика на региона; състояние на проучванията; къснонеолитни керамични 

комплекси; вътрешнорегионален сравнителен анализ на керамичните комплекси и 

обобщение на резултатите. 
 

ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕГИОНА 

Българското Черноморско крайбрежие има дължина на бреговата линия 378 км – от 

нос Картал на север до устието на р. Резовска на юг. За целите на настоящата работа е 

важна географската характеристика и обхватът на южната част от Българското 

Черноморие, разположена от Еменска Стара планина на север до р. Резовска на юг. 

Повечето автори обособяват два физикогеографски района в този ареал: Бургаска низина и 

Медноридско-Странджански район. В двата обособени района са регистрирани общо 21 

праисторически обекта – къснонеолитни или включващи и останки от късния неолит. 

 

СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА НА КЪСНИЯ НЕОЛИТ В РЕГИОНА 

В тази част е представена известната до момента информация за късния неолит в 

така очертания регион. По-системните и задълбочени проучвания по Южното Българско 

Черноморие започват в началото на XXI в. От 2003 до 2015 г. се работи интензивно, като 

голяма част от извършените археологически проучвания са свързани с инвестиционни 

(жилищни и курортни комплекси) или инфраструктурни (трасето на автомагистрала 

„Тракия“) проекти. Проучени на по-голяма площ и с голямо количество археологически 

материал, даващ информация за различни аспекти от живота на древното население са 

къснонеолитните обекти Вратица-Крушака, Черноморец-Аклади чеири и Созопол-

Буджака.  

Един от основните проблеми за систематизирането на данните за керамичните 

комплекси от региона е липсата на публикации, което от една страна се дължи на 

значително по-късното системно проучване на праисторическите обекти в региона, а от 

друга и на огромното количество натрупан материал, изследването на който изисква много 

работа и време. В наличните публикации е представена информация, която включва обща 

характеристика на даден обект с разкритите структури и съоръжения. Данните за 

керамиката обикновено са бегло посочени, а понякога липсват напълно. Единствено за 
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Вратица-Крушака проучвателите представят по-задълбочен анализ на резултатите от 

проучването, като в публикацията са включени данни за топографията и планиграфията на 

селището, информация за откритите структури – жилища, укрепителна система, ями и др.; 

анализ на керамичния комплекс и дребните находки, както и опит за реконструкция на 

селищната система през късния неолит в района на Бургаския залив. Публикацията 

завършва със сравнителен анализ със съседните региони. 

Въпреки неравностойната информация за конкретните обекти е налице добра база 

за изследване на културната специфика на керамичните комплекси от региона. 

 

КЪСНОНЕОЛИТНИ ОБЕКТИ / КЕРАМИЧНИ КОМПЛЕКСИ В РАЙОНА  

НА БУРГАСКАТА НИЗИНА  

В обхвата на Бургаската низина са изследвани и анализирани керамични съдове и 

графично възстановени форми от 11 археологически обекта с напластявания от късния 

неолит. От север на юг това са: Бата-Юрчешме, Бата-Курт Орман, Каблешково, 

Каблешково-Лъга, тел Бургас, Бургас-Сладкия канал, Бургас-Залива, Габър-Стублица, тел 

Винарско, Вратица-Крушака, тел Желязово. Някои от тях са разположени по-близо до 

крайбрежната ивица, а други попадат във вътрешността на низината, близо до западната ѝ 

граница (тел Винарско, селището Вратица-Крушака и тел Желязово). Четири обекта 

(Вратица-Крушака, Бата-Курт Орман, тел Бургас и тел Желязово) са частично проучени 

чрез спасителни или сондажни археологически разкопки. Всички останали са известни от 

археологически издирвания или случайни находки, а информацията за тях се свежда до 

кратки публикации за местоположението им и малкото открити фрагменти от керамични 

съдове. 

Обектите от района на Бургаската низина са представени от север на юг – първо 

тези, които са разположени по-близо до морския бряг, а после и тези, които са по-

отдалечени и попадат във вътрешността на района. 

За всеки обект е представена информация за местоположението, състоянието на 

проучванията и съответните публикации. Изготвени са отделни класификационни схеми, 

отразяващи специфичните елементи в керамичните им комплекси. Този подход позволява 

лесното откриване на прилики и разлики в характеристиките на комплексите, 

обособяването на локални явления, както и наличието или липсите на импортни елементи. 

Където е възможно са направени и сравнителни графики между отделните категории, 

основни форми и серии. Изведените категории, основни форми и серии са визуализирани с 

таблици в текста. Обектите с малко количество керамика са вписани в общите категории 

съдове, а където е възможно са сведени до ниво основни форми. 

 

КЪСНОНЕОЛИТНИ ОБЕКТИ / КЕРАМИЧНИ КОМПЛЕКСИ ОТ МЕДНОРИДСКО-

СТРАНДЖАНСКИ КРАЙБРЕЖЕН РАЙОН 

В обхвата на района са регистрирани 10 обекта. Всички са разположени в близост 

до морския бряг. От север на юг това са: Габър-Стублица, Черноморец-Гармица, 

Черноморец-Аклади чеири, Созопол-Буджака, Созопол-Герена, Созопол-Салихлярската 

могила, Созопол-Алепу, Приморско-Стамопло, Ахтопол, по Ропотамо. Три от тях 

(Черноморец-Аклади чеири, Созопол-Буджака, Созопол-Герена) са частично проучени 

чрез спасителни археологически разкопки, а всички останали са известни от 

археологически издирвания или случайни находки. Единствено за Приморско-Стамопло В. 
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Славчев прави по-задълбочен анализ на откритите там няколко керамични съда и 

сходството им с подобни от района на Мраморно море. 

Обектите от Медноридско-Странджанския крайбрежен район са представени от 

север на юг.  

Обектите от района са представени по същата унифицирана схема, използвана за 

Бургаската низина – местоположение на обекта, състояние на проучванията, публикации; 

класификационна схема и т.н. 

 

СИНТЕЗ НА ДАННИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА КЕРАМИЧНИТЕ КОМПЛЕКСИ  

В РЕГИОНА 

След представянето на обектите и класификационните схеми на керамичните им 

комплекси е направен синтез на данните, включващ обща характеристика на тези 

комплекси и вътрешнорегионален сравнителен анализ. Направен е опит за извеждане на 

общите тенденции в развитието им и вътрешнорегионалните специфики. Посочено е също 

и кои обекти са причислени към етап I и кои – към етап II на късния неолит. Изведени са 

основните характеристики на формите и украсите, като са потърсени сходства с 

близкоразположените културни явления Караново III-IV и Караново IV в 

Горнотракийската низина.  

Въпреки че информацията от изследването на комплексите е неравностойна, тя все 

пак е достатъчна за обособяването на два етапа в развитието на керамичните комплекси от 

къснонеолитния период в региона на Южното Българско Черноморие, обозначени като 

етап I и II. Етапите са едновременни с културните явления Караново III-IV и Караново IV в 

Горнотракийската низина. На този етап няма сигурни данни за наличие на обекти, които да 

са синхронни с културното явление Караново III във вътрешността на Тракия. 

КЕРАМИЧНИ КОМПЛЕКСИ ОТ ЕТАП I 

Първият етап в развитието на къснонеолитните керамични комплекси в региона на 

Южното Българско Черноморие е установен в седем обекта. Четири от тях (Каблешково, 

тел Бургас, Габър-Стублица и тел Винарско) попадат в Бургаската низина и три 

(Черноморец-Гармица, Черноморец-Аклади чеири и Ропотамо) – в Медноридско-

Странджанския крайбрежен район.  

Най-пълно периодът е представен в Черноморец-Аклади чеири. Информацията за 

останалите керамични комплекси е малко по обем, което се дължи на факта, че повечето 

обекти са известни от археологически издирвания, случайни находки или са проучвани 

чрез сондажни разкопки на малка площ. Публикуваните примери като цяло са малобройни 

и не дават възможност за по-пълно сравнение. Въпреки това те допълват базата за 

сравнителен анализ в региона през първия обособен етап на късния неолит. 

Установени са 7 категории керамични съдове – паници, купи, кани, гърневидни 

съдове, вани, чаши и капаци. Най-многобройни са съдовете от категориите паници и купи, 

като преобладават купите. 

В изследвания регион като цяло преобладават съдове със сиво-черна или 

тъмнокафява грубозагладена до излъскана повърхност. Много характерни са и тези със 

светла или тъмна огрубена външна и до много добре загладена вътрешна повърхност. По-

слабо застъпени са паниците с добре загладена горна и огрубена долна външна повърхност 

и съдовете със светлокафява до бежово-кафява ангобирана повърхност. 
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Синтезът на резултатите от анализа на орнаменталните техники показва, че най-

често използвани са врязаната и релефната орнаментация. По-рядко се среща канелюрна, 

набодена или комбинация от врязана с набодена.  

Познанието за развитието на първия етап от късния неолит в региона на Южното 

Българско Черноморие за съжаление е все още в начален етап. Въпреки това резултатите 

от анализа на богатия керамичен комплекс от обекта Черноморец-Аклади-чеири, както и 

наличието на отделни форми и фрагменти, открити на обекти, регистрирани чрез 

археологически издирвания или чрез сондажни разкопки, позволяват да се говори за 

единство в развитието на керамичното производство в региона. В много отношения във 

формите и украсите на съдовете се забелязва голямо сходство с тези, характерни за 

културното явление Караново III-IV в Северна Тракия.  

Характеристиките на керамичния комплекс на културно явление Караново III-IV са 

подробно описани в монографията на В. Николов, посветена на керамичните комплекси 

Караново II-III, III и III-IV в Тракия. Характерните керамични форми са: разлати паници 

без или с удебелена устийна част (обикновено плоска и широка), често поставени върху 

четири цилиндрични крачета или висок цилиндричен щандфус; биконични купи с високо 

изнесен, често удебелен прелом; паници с прегънато изтъняващо устие, често с удебелен 

прелом; кани с крушовидно тяло и висока пръчковидна дръжка с гъбовиден израстък; 

цилиндрични чаши с една вертикална лентеста дръжка или пръчковидна дръжка с 

израстък; обърнатоконични вани с профилирана навън и удебелена устийна част; 

бъчвовидни купи и др.  

Направеният синтез на данните от анализа на керамичните комплекси от първия 

етап на късния неолит в региона на Южното Българско Черноморие позволява 

причисляването им към керамичния комплекс на културното явление Караново III-IV в 

Северна Тракия. Разбира се, налице са и специфични особености в керамичния репертоар, 

като например: дълбоките паници с обърнатоконично тяло и профилирана навътре устийна 

част (I.B.3); оформянето на шиите на каните от серия III.A.1; големият диаметър на 

устието на голяма част от паниците; големият процент на съдове с огрубена или 

грубозагладена външна повърхност и др., които могат да се определят като регионални 

отличителни белези – местна мода или влияние от контакти с други общности. 

КЕРАМИЧНИ КОМПЛЕКСИ ОТ ЕТАП IІ 

Вторият етап в развитието на къснонеолитния период в региона на Южното 

Българско Черноморие е установен в 16 обекта. Девет от тях (Бата-Юрчешме, Бата-Курт 

Орман, Каблешково-Лъга, тел Бургас, Бургас-Сладкият канал, Бургас-Залива, Вратица-

Крушака и Желязово) попадат в Бургаската низина, а останалите шест (Черноморец-

Гармица, Черноморец-Аклади чеири, Созопол-Буджака, Созопол-Герена, Приморско-

Стамопло и Алепу) – в Медноридско-Странджанския крайбрежен район.  

Четири от посочените обекти – Крушака-Вратица, Черноморец-Аклади чеири, 

Черноморец-Герена и Созопол-Буджака, са проучени на голяма площ, археологическите 

структури и материали са стратиграфски определени и достатъчно информативни за 

изготвянето на по-прецизна характеристика на керамичния комплекс от втория етап на 

късния неолит в разглеждания регион. Добро допълнение към тях предоставят и данните 

от сондажните проучвания на тел Желязово-Борунката, Бата-Юрчешме, Бата-Курт Орман 

и тел Бургас. Възможност за по-обхватно представяне на къснонеолитните керамични 
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комплекси от този период дават и обектите, регистрирани по време на археологически 

издирвания, или случайни находки.  

Основа за прилагането на сравнителен анализ са данните от комплексите с най-

голямо количество керамика, а останалите допълват информацията. 

Установени са 7 категории керамични съдове – паници, купи, кани, гърневидни 

съдове, вани, чаши и капаци. За по-ясно представяне на резултатите от изготвените 

класификационни схеми всички серии, обособени във всяка основна форма, са въведени с 

общ код, посочен в таблица с пояснение. 

В светлата гама преобладават съдове със светлокафяв и бежово-кафяв цвят, а в 

тъмната – с тъмнокафяв и сиво-черен. Повърхността е от огрубена или грубозагладена до 

излъскана. И през този период продължава традицията в производството на съдове, 

особено паници, със светла или тъмна огрубена или грубозагладена външна и загладена до 

излъскана вътрешна повърхност. Характерни са предимно за обектите от крайбрежната 

зона.  

Направеният синтез на данните от анализа на керамичните комплекси в региона 

показва както наличието на сходства в керамичното производство, така и на съществени 

различия. От една страна, важен индикатор за единство в развитието на керамичното 

производство е наличието на общи керамични форми в комплексите, каквито са: плитките 

и дълбоки обърнатоконични паници с неудебелено или удебелено устие, паниците с 

прегънато устие, гърневидните и заобленобиконични купи, каните, снабдени с дръжки с 

израстък, затворените гърневидни съдове и др. От друга страна, откриват се множество 

различия в начина на представяне на тялото: оформянето на устието, стените, придънната 

част, отделни елементи, каквито са дръжките, чучурите и др., и не на последно място – във 

видовете орнаментация.  

Керамичните комплекси от обектите във вътрешността се различават от тези, 

разположени в близост до брега, където преобладават съдове (основно паници) с по-грубо 

третирана повърхност. Заедно с тях обаче се срещат и такива с много фина изработка. Така 

например каните и някои от заобленобиконичните купи с профилирано устие са с много 

добре обработена повърхност и фина орнаментация – най-често плитки и тесни канелюри, 

понякога съчетани с набождания, по изключение рисувани с бяла боя. Канелюрната украса 

върху вътрешната повърхност на обърнатоконичните паници е много фино нанесена, 

почти незабележима.  

Обектите във вътрешността на региона – Вратица-Крушака и Желязово-Борунката, 

притежават много по-различни и специфични черти на керамичния комплекс. 

Керамичният комплекс на обекта Вратица-Крушака е разнообразен, като най-добре 

застъпени са паниците и каните с добре третирана повърхност и канелюрна украса. От 

своя страна, керамичният комплекс в Желязово-Борунката показва различия както от 

Вратица-Крушака, така и от керамичните комплекси на обектите в близост до морския 

бряг. Преобладават съдовете с добре обработена повърхност, като тук се открояват чашите 

с цилиндрично тяло, разширяващо се към дъното, и цилиндрично-коничните капаци със 

специфично представена набодена украса. Трябва да се отбележи, че обърнатоконичните 

паници са предимно с груботретирана повърхност.  

Различията в керамичното производство могат да се дължат както на 

необходимостта от определени форми съдове за утилитарно ползване, така и на 
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естетическото възприятие на конкретния майстор-грънчар. Също така не трябва да се 

изключват и културните влияния между различните общности, обмен на идеи и знания.  

Важно наблюдение е, че докато за предходния първи етап на късния неолит в 

региона са констатирани много сходства с керамичните комплекси с културното явление 

Караново III-IV, то в керамичните комплексите от втория етап на късния неолит (особено в 

обектите в близост до морето) сходства с керамични комплекси от вътрешността на Тракия 

са по-слабо доловими. Като отличителна характеристика на керамичния комплекс 

Караново IV редица автори извеждат обърнатоконичните паници с врязана, често 

инкрустирана с бяло вещество украса по двете страни; биконичните купи; биконичните 

или заобленобиконични съдове с висока шия; каните с изпъкнала горна част и биконична 

долна; дисковидните капаци; често срещани са и съдовете с богата канелюрна украса. В 

региона голяма част от посочените примери липсват. 

Всичко казано дотук не позволява категоричното причисляване на керамичните 

комплекси от втория етап на късния неолит в крайбрежната зона на региона към 

културното явление Караново IV, чието ядро се развива в Старозагорското поле. По-скоро 

може да се говори за едно по-обособено развитие на втория етап на късния неолит по 

Южното Българско Черноморие, повлияно от носителите на културно явление Караново 

IV, но имащо различен облик, със собствен стил в керамичното производство.  

ОБОБЩЕНИЕ  

В тази част е направено кратко обобщение на резултатите от направения синтез на 

данните от анализа на керамичните комплекси от къснонеолитния период в изследвания 

регион.  

В заключение може да се каже, че всички установени особености на керамичните 

комплекси от разглеждания регион, както и наличието на различни импортни елементи, 

особено през втория етап на късния неолит, говорят за интензивни културни и търговски 

отношения със съседни или по-отдалечени общности. Заради местоположението си 

регионът се очертава като активна контактна зона, свързваща, от една страна, Източна 

Тракия на юг с Долнодунавския басейн на север, а от друга – и с вътрешността на Тракия 

на запад.  

 

Глава ІІ. Къснонеолитни обекти по средното течение  

на р. Тунджа, в региона на Тунджанската физикогеографска област. 

Географска характеристика. Състояние на проучванията. Къснонеолитни 

керамични комплекси. Вътрешнорегионален сравнителен анализ. 

В глава II е представена информация за известните обекти от късния неолит от 

региона на Тунджанската област. Подобно на глава І, данните следват познатата схема на 

представяне: кратка географска характеристика на региона; състояние на проучванията; 

къснонеолитни обекти и керамичните им комплекси; вътрешнорегионален сравнителен 

анализ на керамичните комплекси. 

 

ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕГИОНА 

Низинно-хълмистата и нископланинска Тунджанска област се простира на изток от 

Горнотракийската низина, на юг от Средногорието и на запад от Черноморската зона. На 

югозапад тя достига до долината на р. Марица, а на югоизток – до границата с Турция. За 
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целите на настоящото изследване е възприето районирането на И. Иванов, в което 

описаният по-горе регион е отделен като самостоятелна Тунджанска област. 

В обсега му попадат 4 къснонеолитни обекта – Драма-Герена, Драма-Мерджумекя, 

Драма-Кайряка и Елхово-Турското кьоше. 

 

СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА НА КЪСНИЯ НЕОЛИТ В РЕГИОНА 

Археологическите изследвания в очертания регион започват през първата половина 

на ХХ век с информация на В. Миков и П. Детев за селищни могили в близост до 

Болярово, Бояджик, Драма и Крумово. 

 С най-много публикувани данни за стратиграфия, структури, керамичен комплекс 

и др. са селищата, разположени в микрорегиона на Драма. В книгата, посветена на 

изследванията в микрорегиона на с. Драма от 1983 до 1999 г., авторите публикуват 

резултатите от археологическите проучвания, като правят опит за реконструкция на 

селищния живот в района от праисторията до Средновековието. 

  

КЪСНОНЕОЛИТНИ ОБЕКТИ В РЕГИОНА НА ТУНДЖАНСКАТА ОБЛАСТ 

В настоящата работа е направен анализ на публикуваните керамични съдове и 

графично възстановените форми от 4 археологически обекта с напластявания от късния 

неолит. От север на юг това са: Драма-Мерджумекя, Драма-Герена, Драма-Кайряка в 

Ямболското поле и Елхово-Турското кьоше в Елховското поле. 

За представянето на обектите е използвана същата унифицирана схема, както в 

глава I: местоположение на обекта, състояние на проучванията, публикации; 

класификационна схема и т.н. Трябва да се има предвид, че класификацията на керамиката 

от обектите в Тунджанската област е направена на базата на публикуваната досега 

информация с включения малоброен илюстративен материал. Малкият брой обособени 

основни форми и серии се дължи именно на ограничения в количествено отношение 

материал.  

 

СИНТЕЗ НА ДАННИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА КЕРАМИЧНИТЕ КОМПЛЕКСИ 

На този етап знанията за очертания ареал са твърде малко и се свеждат до 

ограничени по обем теренни проучвания и отделни публикации за конкретни 

праисторически обекти. От керамичните комплекси е публикувана представителна 

извадка, като акцентът се поставя върху наличието на бялорисувана и полирана украса. 

Необходимо е по-задълбочено изследване на керамичните форми и украси от основните 

обекти Драма-Герена и Елхово-Турското кьоше, за да може регионът да се впише 

пълноценно в културното развитие на късния неолит на Балканите. 

Анализът на керамичните комплекси, направен на базата на наличните публикации 

и прецизиран от други проучватели, показва два етапа в развитието на къснонеолитния 

период в района на Тунджанската физикогеографска област. 

Първият етап е представен в Драма-Герена (етап А и В) и Елхово-Турското кьоше 

(най-долния пласт), а вторият е установен и в Драма-Герена (етап С), Драма-Мерджумекя, 

Драма-Кайряка и Елхово-Турското кьоше. 

Керамичните комплекси от двата етапа на късния неолит попадат в обхвата на 

културни явления Караново III-IV и Караново IV в Тракия, като в комплексите от втория 

етап се забелязват локални особености във формите и орнаментацията. 
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В Елхово-Турското кьоше се открояват два специфични вида орнаментация – бяла 

боя, нанесена обикновено върху черна излъскана повърхност, и полирана украса. 

Използвани са самостоятелно или в комбинация. Срещат се върху съдове от фина глина, с 

тънки стени, черна или маслиненокафява полирана повърхност.  

 

Глава ІІІ. Къснонеолитни обекти по средното течение  

на р. Марица, в региона на Долнотракийската физикогеографска подобласт. 

Географска характеристика. Състояние на проучванията. Къснонеолитни 

керамични комплекси. Вътрешнорегионален сравнителен анализ. 

 В глава III е представена информация за известните къснонеолитни обекти от 

региона на Долнотракийската подобласт. Данните следват познатата схема на представяне 

от предходните две глави: кратка географска характеристика на региона; състояние на 

проучванията; къснонеолитни обекти и керамичните им комплекси; синтез на данните от 

анализа на керамичните комплекси, включващ вътрешнорегионален сравнителен анализ и 

кратко обобщение. 
 

ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕГИОНА 

Различни изследователи включват участъка по средното течение на р. Марица от 

района на гр. Харманли на северозапад до границата с Турция на югоизток в по-големи 

физикогеографски области или го обособяват като самостоятелна единица. За целите на 

настоящото изследване е възприето районирането на П. Петров от 1997 г., според което 

описаният по-горе ареал е отделен в самостоятелна подобласт – Долнотракийска. 

В обхвата на Долнотракийския регион са установени 10 къснонеолитни обекта – 

Харманли-Карачелия, Коларово-Малджата, Изворово-Козларите, Рогозиново-Турското 

гробе, Младиново-Старата чешма, Любимец-Дана бунар 2, Момково-Хана, Свиленград-

Хисаря, Капитан Андреево и Капитан Андреево-Кючук чеир. 

 

СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА НА КЪСНИЯ НЕОЛИТ В РЕГИОНА 

Археологическата информация за разглеждания регион през последните години 

значително се обогати. Всички проведени археологически проучвания са свързани с 

инфраструктурни и инвестиционни проекти – прокарване на трасе за жп линия, за 

автомагистрала „Марица“, както и за строеж на хотел/казино.  

На този етап има информация за десет обекта от периода на късния неолит, като на 

пет от тях са извършени спасителни археологически проучвания. Един е определен като 

селищен (Харманли), два – като обредни ямни комплекси (Любимец-Дана бунар 2 и 

Капитан Андреево), и два са с неуточнена характеристика (Капитан Андреево-Кючук чеир 

и Рогозиново-Турското гробе).  

Данни за резултатите от проучванията са публикувани предимно в изданието на 

НАИМ – БАН „Археологически открития и разкопки“. Там е представена обща 

информация за обектите и за регистрираните структури, а информация за основните белези 

на керамичните комплекси е рядкост. Единствено проучвателите на Харманли-Карачелия 

публикуват по-подробно резултатите от разкопките, като обръщат внимание и на 

керамичния комплекс. Изследване, посветено на керамичните комплекси от региона, на 

този етап няма. 
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За да бъде проследено развитието на региона през периода на късния неолит и 

спецификите му, са необходими нови, системни археологически издирвания и проучвания, 

които да установят местоположението на селищните структури и връзката им с известните 

до този момент обредни ямни комплекси. Въпреки малкото проучени обекти е натрупано 

достатъчно количество археологически материал, което позволява систематизиране на 

наличните данни за керамичните комплекси. Въз основа на техния анализ са потърсени и 

възможни връзки в южна и югоизточна посока – към Югоизточните Балкани, 

Северозападна и Централна Анатолия и егейските острови. 

 

КЪСНОНЕОЛИТНИ ОБЕКТИ ПО СРЕДНОТО ТЕЧЕНИЕ НА Р. МАРИЦА,  

В РЕГИОНА НА ДОЛНОТРАКИЙСКАТА ПОДОБЛАСТ 

В тази част са представени керамичните съдове и графично възстановимите форми 

от пет археологически обекта с напластявания от късния неолит в ареала на очертаната 

Долнотракийска подобласт. От север на юг това са: Харманли, Рогозиново-Турското гробе, 

Любимец-Дана бунар 2, Капитан Андреево и Капитан Андреево-Кючук чеир. Като 

допълнение са представени и данните от публикуваната информация за обектите, 

регистрирани по време на археологически издирвания, но на които не са провеждани 

археологически разкопки.  

Схемата на представяне на обектите е като тази в предходните две глави – за всеки 

обект е представена информация за местоположението, състоянието на проучванията и 

съответните публикации; изготвени са отделни класификационни схеми, отразяващи 

специфичните елементи в керамичните комплекси, а където е възможно са направени и 

сравнителни графики между отделните категории, основни форми и серии. Изведените 

категории, основни форми и серии са визуализирани с таблици в текста. Обектите с малко 

количество керамика са вписани в общите категории съдове, а където е възможно са 

сведени до ниво основни форми. 

 

СИНТЕЗ НА ДАННИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА КЕРАМИЧНИТЕ КОМПЛЕКСИ 

В тази част е представен синтез на информацията за керамичните комплекси от 

региона, изготвен на база типологическите и орнаментални сходства на графично 

възстановимите керамични форми и целите съдове.  

Резултатите от анализа на керамичните комплекси са достатъчно информативни и 

позволяват отделянето на два етапа в развитието на къснонеолитните керамични 

комплекси в района на Долнотракийската физикогеографска подобласт.  

КЕРАМИЧНИ КОМПЛЕКСИ ОТ ЕТАП I 

Първият етап е представен в обредния комплекс Любимец-Дана бунар 2. Отделни 

керамични фрагменти са установени и в няколко от обектите, регистрирани по време на 

теренни археологически издирвания. Това са Младиново-Старата чешма, Момково-Хана, 

Изворово-Козларите, Коларово-Малджата, Свиленград-Хисаря. Керамика от този първи 

етап е регистрирана и при спасителните проучвания на обект Рогозиново-Турското гробе. 

Керамичният комплекс от Любимец-Дана бунар 2 е значителен по обем и позволява 

изграждането на класификационна схема, чрез която да се обособят основни форми и 

устойчиви съчетания между форма и орнаментация. Анализът на керамиката дава 

възможност за търсене и откриване на паралели както на регионално, така и на 

надрегионално ниво. 
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В изследвания регион като цяло преобладават съдове със сиво-черна или 

тъмнокафява добре загладена до излъскана повърхност. По-грубо третиране на 

повърхността се среща предимно в категорията на купите. Повърхността на част от 

съдовете, основно в категорията на паниците, е покрита с червена ангоба – външната, 

вътрешната, рядко и двете. 

Установени са 8 категории керамични съдове – паници, купи, кани, гърневидни 

съдове, вани, чаши, капаци и съдове с надупчени дъна. Най-многобройни са съдовете от 

категорията на паниците и купите, като преобладават паниците. 

Най-разпространените технологични видове украса и съчетания между тях са: 

врязана, набодена, канелюрна, релефна и комбинация от врязана с набодена. Канелюрната 

се среща най-често върху паниците с прегънато устие – между прелома и устийната част. 

Врязаната и релефната са характерни за категорията на купите – разположени са под 

устийната част или по цялото тяло. Набодената и комбинацията между врязана и набодена 

са по-рядко срещани. 

Представените категории съдове се вписват в керамичния репертоар, характерен за 

културното явление Караново III-IV. Това позволява причисляването на керамичните им 

комплекси към обхвата на Караново III-IV в Северна Тракия.  

КЕРАМИЧНИ КОМПЛЕКСИ ОТ ЕТАП II 

Вторият етап в развитието на къснонеолитния период в региона на 

Долнотракийската физикогеографска подобласт е установен и в четирите основни обекта – 

Харманли-Карачелия, Любимец-Дана бунар 2, Капитан Андреево и Капитан Андреево-

Кючук чеир. Информацията се допълва и от обектите, регистрирани при теренни 

археологически издирвания – Младиново-Старата чешма, Изворово-Козларите и 

Коларово-Малджата. 

Класификационните критерии позволяват обособяването на 8 категории керамични 

съдове – паници, купи, кани, гърневидни съдове, вани, чаши, капаци и съдове с надупчени 

дъна. За онагледяване на резултатите от изготвените класификационни схеми всички 

серии, обособени във всяка основна форма, са въведени с общ код, представен в таблица с 

пояснение. 

Най-разпространени в региона са врязаната, канелюрната, релефната и набодената 

украса. В Капитан Андреево и Любимец-Дана бунар 2 често срещана е нанесената с бяла и 

по-рядко с червена боя украса. Бялата рисунка се среща и в комбинация с канелюрна и 

набодена украса. Представени са тънки или по-широки успоредни линии, често групирани 

по няколко; срещат се също мрежовидни, ъгловидни или спираломеандровидни елементи. 

Интересно наблюдение е, че върху голяма част от съдовете преди нанасянето на бялата боя 

е направена много тънка врязана линия, която маркира мястото на рисунката. Този вид 

орнаментация е много рядко срещан в керамичните комплекси на къснонеолитните обекти 

от днешните български земи. 

Други специфични видове орнаментация, които се срещат в Капитан Андреево и 

Любимец-Дана бунар 2, са: тънка врязана линия, пресечена от малки набождания или 

фланкирана от двете страни с насечки или набождания; полирана украса; канелюрна с 

набодена украса (тип Болентинеану); издраскана; black topped; релефно моделирани бичи 

глави или змиевидни орнаменти. 

От направения синтез на данните от анализа на керамичните комплекси от региона 

може да се заключи, че много от обособените категории и форми съдове, каквито са 
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обърнатоконичните паници с врязана украса от двете страни, както и тези с удебелена 

отвътре устийна част, паниците с прегънато устие и др., са характерни за културното 

явление Караново IV в Горнотракийската низина. Освен тях трябва да се отбележат и 

някои специфични керамични форми, които могат да се определят като локални и имат 

микрорегионални отличителни белези. Такива са плитките обърнатоконични паници с 

извита навътре устийна част; дълбоките паници с прави или дъговидни стени, с моделиран 

удебелен ръб от външната страна под устието, които са широко разпространени в 

керамичния комплекс на Любимец-Дана бунар, а единични фрагменти са известни и от 

Капитан Андреево. Тук спадат и паниците с висока цилиндрична горна и обърнатоконична 

долна част, известни единствено от керамичния комплекс на Капитан Андреево. 

Обикновено те са с тънки стени и често външната им повърхност е покрита с червена 

ангоба, а над прелома е моделирана фина вертикална релефна лента. Специфични за 

региона са и каните с висока цилиндрична шия и издължено биконично тяло с четири 

букела, известни от Любимец-Дана бунар 2. 

ОБОБЩЕНИЕ 

Обособени са два последователни етапа в развитието на къснонеолитните 

керамични комплекси в региона, които въз основа на сходни характеристики на 

керамичните форми могат да бъдат определени като синхронни с развитието на 

културните явления Караново III-IV и Караново IV в Горнотракийската низина. Податки за 

наличие на по-ранен къснонеолитен етап в региона, синхронен на културното явление 

Караново III в Горнотракийската низина, евентуално може да има от обектите Коларово-

Малджата, Изворово-Козларите и Младиново-Старата чешма. Трите обекта са 

регистрирани при археологически издирвания от К. Лещаков, като част от открития на 

повърхността материал хронологически е отнесен към Караново III. 

Единствено в Любимец-Дана бунар 2 се проследяват два последователни етапа в 

развитието на керамичните комплекси от късния неолит. В останалите обекти е 

констатиран само един от етапите. 

За първия обособен етап на късния неолит са характерни съдове със сиво-черна или 

тъмнокафява добре загладена до излъскана повърхност. По-грубо третиране на 

повърхността се среща предимно в категорията на купите. Повърхността на част от 

съдовете, основно в категорията на паниците, е покрита с червена ангоба – външната, 

вътрешната, рядко и двете. Във втория обособен етап не се забелязват съществени 

промени в технологията на керамичните съдове. Добре застъпени са съдовете със сиво-

черна, черна или кафява много добре загладена повърхност. Увеличава се процентът на 

тънкостенните съдове, покрити с червена ангоба – предимно в категориите на паниците и 

купите. Добре представени са и съдовете с огрубена или грубозагладена външна 

повърхност. За паниците с прегънато устие е характерно устийната част да е загладена до 

много добре загладена, а долната – огрубена. В Капитан Андреево макар и като 

изключение е установена и black topped керамика. 

В представянето на формите също се наблюдава известна приемственост. За първия 

етап са характерни обърнатоконичните паници с груба или много добре загладена 

повърхност; паници с прегънато устие; разлати паници без или с удебелено устие, често 

поставени върху цилиндрични крачета; гърневидните и биконичните купи; затворените 

гърневидни съдове с обособена шия; ваните и високите пръчковидни дръжки. Другите 

установени форми са по-слабо застъпени.  
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През следващия, втори етап на късния неолит продължават да се срещат плитките и 

дълбоки обърнатоконични паници и паниците с прелом, като в обособените серии обаче се 

долавят редица специфики, които позволяват установяването на регионални и 

микрорегионални особености в керамичните комплекси. Често срещани са паниците с 

врязана украса и по двете страни. Много сигнификативни за обекта Любимец-Дана бунар 2 

са дълбоките паници с прави или дъговидни стени, с моделиран удебелен ръб от външната 

страна под устието и богата орнаментация (с код 3), а за Капитан Андреево – дълбоките 

паници с висока цилиндрична горна и ниска обърнатоконична долна част (с код 6 за ДТП). 

Друга сигнификативна, регионална и хронологически насочваща особеност на паниците от 

ДТП е серията обърнатоконични паници с лилиевидно оформяне на устието. Тези три 

обособени серии хронологически могат да се поставят във финална фаза на последния етап 

на късния неолит с прехода към ранния халколит. Това предположение е подкрепено и от 

известните С14 дати от Капитан Андреево и Любимец-Дана бунар 2. В категорията на 

купите най-широко разпространение имат плитките и гърневидните купи, а най-слабо – 

бъчвовидните. Върху голяма част от купите се наблюдава разнообразие в използваните 

технологични видове украса: канелюрна, релефна, врязана, комбинация от рисувана с бяла 

боя и канелюрна. В категорияте на каните се наблюдават специфики в оформянето на 

горната част на тялото, между шията и прелома: с по-слабо или по-силно изразени 

конвексни стени, със слабо заоблен или изразен прелом. Някои кани, макар и рядко, имат 

оформена малка куха пъпковидна издутина в основата на шията и горната част на тялото. 

Добре застъпени са и коничните и цилиндрично-коничните капаци. Отличителен белег на 

комплекса от Капитан Андреево са коничните капаци от серия с код 2 – с високо конично 

тяло и издути стени. Завършват с вертикална висока цилиндрична дръжка с израстък, 

представящ стилизирано зооморфно изображение; рядко завършват с обикновен 

цилиндричен израстък. Останалите категории са по-слабо застъпени. 

За първия къснонеолитен етап са установени следните технологични видове украса 

и комбинации от тях: врязана, релефна, канелюрна, нокътна, ямички и комбинация от 

врязана с набодена. Врязаната украса е основната техника, използвана за орнаментирането 

на керамичните съдове през разглеждания етап.  

През втория етап се забелязва голямо разнообразие в използваната орнаментацията. 

Установени са следните технологични видове украса и комбинации от тях: врязана, 

релефна, набодена, вдълбана, канелюрна, рисувана с бяла или червена боя, издраскана, 

полирана, black topped и комбинации от врязана с набодена, врязана с насечки, канелюрна 

с набодена, канелюрна с врязана, канелюрна с релефна, рисувана с канелюрна, рисувана с 

набодена. Специфични за региона и установени само в някои от обектите (Капитан 

Андреево и/или Любимец-Дана бунар 2) са: тънка врязана линия, пресечена от малки 

набождания или фланкирана от двете страни с насечки или набождания; полирана украса; 

канелюрна с набодена украса (тип Болентинеану); издраскана; black topped; релефно 

моделирани бичи глави или змиевидни орнаменти. За Тунджанската област специфична 

украса е полираната. 

Капитан Андреево-Кючук чеир представя една ранна фаза в развитието на втория 

етап на къснонеолитния период. Отличителен белег за обекта са малките до средноголеми 

дъговидни дръжки с нисък приплеснат палецовиден израстък. Дръжки от този вид са 

познати още от Капитан Андреево и Любимец-Дана бунар 2, но като изключение.  
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В Харманли-Карачелия, Капитан Андреево и Любимец-Дана бунар 2 освен 

развитата, класическа фаза на културното явление Караново IV, се наблюдава и 

последната, финална фаза от периода на късния неолит или прехода към ранния халколит.  

Като импортни елементи могат да бъдат разглеждани издрасканата на полусухо 

украса върху каните, украсата от излъскани линии, регистрирани върху един фрагмент 

вероятно от паница, украсите тип Болентинеану и black topped.  

Керамичните комплекси от обособените два етапа на къснонеолитния период в 

региона на Долнотракийската подобласт са много сходни с тези от културните явления 

Караново III-IV и Караново IV в Северна Тракия. Докато в керамичните комплекси на 

обектите от първия етап на късния неолит в региона почти не се забелязва разлика в 

обособените категории, керамични форми, серии и орнаментация с тези от Караново III-IV, 

то за втория етап на късния неолит са установени редица особености – както в обособените 

форми и серии, така и в технологичните видове украса. Въпреки това, регионът е силно 

обвързан с културното явление Караново IV. Наличието на специфични форми, 

особеностите в представянето на елементите на съдове и използването на орнаментация, 

нетипична за Караново IV, може да се свърже с интензивни културни отношения със 

съседните общности, т.е. регионът може да бъде определен като изявена контактна зона. 

 

Глава IV. Междурегионален сравнителен анализ на изследваните 

керамични комплекси: вписване в контекста на Югоизточните Балкани, 

Северозападна и Централна Анатолия, и егейските острови. 

Четвърта глава е организирана в две основни части. В първата част е направен 

много подробен сравнителен междурегионален анализ на керамичните форми и 

технологичните видове украса от Южното Българско Черноморие, Тунджанската област и 

Долнотракийската подобласт по етапи. Всяка представена категория керамични съдове 

завършва с кратко обобщение, включващо установените прилики и разлики на регионално 

и локално ниво. Този принцип е приложен и към анализа на украсата – след всеки 

технологичен вид украса е направен кратък синтез на извлечената информация. Първата 

част завършва с обобщение на резултатите от направения сравнителния анализ.  

Втората част на четвърта глава представя сравнителен анализ на керамичните 

комплекси от трите региона с известните и синхронни на късния неолит в Тракия обекти 

от Югоизточните Балкани, Северозападна и Централна Анатолия и егейските острови. 

Обектите от тези региони са представени с кратка информация за проучванията от 

периода, съответстващ на късния неолит в Тракия, Главата завършва със синтез на 

информацията от сравнителния анализ и опит изследваните керамични комплекси от трите 

региона да бъдат вписани в контекста на Циркумпонтийската зона. 

Включването в сравнителния анализ на по-отдалечени региони като Централна 

Анатолия, Витиния, Южночерноморския регион и Цикладските острови е продиктувано от 

наличието в керамичните комплекси от разглежданите в дисертацията региони на 

специфични орнаментации, каквито са полираната, издрасканата на полусухо, бялата 

рисунка и др., които намират съответни паралели там. 

 

СРАВНИТЕЛЕН МЕЖДУРИГИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА КЕРАМИЧНИТЕ ФОРМИ  

И УКРАСА ОТ ЮЖНОТО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ, ТУНДЖАНСКАТА 

ОБЛАСТ И ДОЛНОТРАКИЙСКАТА ПОДОБЛАСТ   
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ФОРМИТЕ  

Керамични комплекси от етап I 

Първият етап в развитието на къснонеолитните керамични комплекси е установен в 

общо 16 обекта в трите разгледани в предходните глави региони – 7 по Южното Българско 

Черноморие, 2 в Тунджанската област и 7 в Долнотракийската подобласт1. Най-добре 

етапът е представен в Черноморец-Аклади чеири (ЮБЧ) и Любимец-Дана бунар 2 (ДТП). 

По-голямата част от останалите обекти са регистрирани по време на археологически 

издирвания и откритият керамичен материал е малоброен. 

Сравнителният анализ се основава на двата най-големи обекта, като е подпомогнат 

с керамичните форми, регистрирани в останалите.  

В Черноморец-Аклади чеири са установени 7 категории керамични съдове – 

паници, купи, кани, гърневидни съдове, вани, чаши и капаци. В Любимец-Дана бунар 2 

категориите са 8 – паници, купи, кани, гърневидни съдове, вани, чаши, капаци и съдове с 

надупчени дъна. Публикуваната керамична извадка от Драма-Герена, етап А и В, дава 

възможност за обособяване на четири категории съдове – паници, купи, гърневидни съдове 

и чаши.  

Паници. В категорията на паниците са регистрирани четири основни форми – 

плитки и дълбоки, паници с прегънато устие и разлати паници върху четири високи 

крачета. В характеристиките на основните форми и серии от категорията на паниците в 

ареала не се забелязват съществени различия, а по скоро се наблюдава единство и общи 

тенденции. Най-широко разпространени са паниците с прегънато устие. Като локална 

особеност може да се посочат серии I.A.4 за плитките и I.В.3 за дълбоките 

обърнатоконични паници с профилирана навътре устийна част от региона на ЮБЧ и 

основната форма на разлатите паници върху четири високи крачета за региона на ДТП. С 

единични екземпляри са представени серия I.A.5 – с дъговидни стени и с чучур, и I.B.2 – с 

прави стени и с една дръжка, от ДТП. 

Купи. В категорията на купите са обособени четири основни форми – плитки, 

гърневидни, биконични и бъчвовидни. В тази категория също не се наблюдават 

съществени различия в изследвания ареал. Най-широко застъпени са гърневидните купи, 

следвани от плитките, биконичните и бъчвовидните. Отличаващи се серии, но представени 

от единични екземпляри, са II.C.3 – с ниска горна част и с чучур, регистрирана в ДТП, и 

II.С.1 – с дръжка, от ТО. 

Кани. В категорията на каните е обособена една основна форма. Освен 

значителното ареално формативно единство, забелязват се и отделни локални различия. В 

категорията на каните се наблюдава една микрорегионална особеност за региона на ЮБЧ: 

в серия III.A.1 – със средновисока цилиндрична или слабо конична шия и издължено 

биконично тяло. В оформянето на шиите на каните от обектите в близост до морето се 

наблюдава друга особеност – в средната част на височината на шията стените се стесняват, 

след което плавно се разширяват надолу към тялото на каната. 

Гърневидни съдове. В категорията на гърневидните съдове са обособени две 

основни форми – затворени и отворени. В основната форма на затворените гърневидни 

                                                             
1 В текста по-надолу използвам следните съкращения на физикогеографските области: Южно Българско 

Черноморие – ЮБЧ; Долнотракийска подобласт – ДТП; Тунджанската област – ТО.  
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съдове в изследвания ареал не са установени съществени различия. Известни разлики има 

в предпочитания технологичен вид украса. Като по-особена серия от ДТП може да се 

приеме IV.A.4 – с обособена устийна част и с букели; представена е с един екземпляр. 

Вани. В категорията на ваните са обособени две основни форми – плитки и 

дълбоки. И двете са регистрирани на обектите в ЮБЧ и ДТП. В публикациите за ТО 

такива липсват. Не се отчитат регионални особености. 

Чаши. В категорията на чашите са обособени три основни форми – биконични, 

цилиндрични и обърнатоконични. Обособени са три основни форми: биконични, 

цилиндрични и обърнатоконични. От наблюденията върху разпространението на чашите в 

изследвания ареал може да се направи извод, че и в трите региона се среща основната 

форма на цилиндричните чаши, докато обърнатоконичните са познати само от ДТП, а 

биконичните – само от ЮБЧ. 

Капаци. В категорията на капаците са обособени три основни форми – дисковидни, 

конични и цилиндрично-конични. От региона на ТО капаци не са публикувани. 

Категорията на капаците е слабо застъпена в ареала. Дисковидни са регистрирани в ЮБЧ, 

а цилиндрични и конични – в ДТП. 

Категорията на съдовете с надупчени дъна и стени е установена само в региона на 

ДТП. Тези съдове са слабо застъпени. Липсата на повече цялостно запазени профили не 

позволява сигурното възстановяване на формата им. 

Керамични комплекси от етап II 

Вторият етап в развитието на къснонеолитните керамични комплекси е установен в 

общо 25 обекта в трите разгледани в предходните глави региони – 14 по Южното 

Българско Черноморие, 4 в Тунджанската област и 7 в Долнотракийската подобласт. Най-

добре етапът е представен в Черноморец-Аклади чеири, Созопол и Вратица-Крушака 

(ЮБЧ); Драма-Мерджумекя и Елхово-Турското кьоше (ТО) и в Харманли-Карачелия, 

Любимец-Дана бунар 2, Капитан Андреево и Капитан Андреево-Кючук чеир (ДТП). По-

голямата част от останалите обекти са регистрирани по време на археологически 

издирвания и откритият керамичен материал е малоброен. 

Сравнителният анализ се основава на керамичните комплекси от най-големите 

обекти, като е подпомогнат с керамичните форми, известни от останалите.  

С цел онагледяване на систематизираните данни от направените 

класификационните схеми за обектите от всеки регион, те са обединени и представени с 

общ код в таблица с пояснение. Поради установените различия между комплексите от 

трите региона е невъзможно въвеждането на единен цифров код за основните форми и 

серии. По тази причина за всеки регион е възприета отделна схема с цифров код (прил. 

IV.1.1; IV.1.2; IV.2.1; IV.2.2; IV.3.1; IV.3.2). В случаите, в които е възможно, еднаквите 

серии са представени с един и същи код. 

Паници. В категорията на паниците са разграничени три основни форми – плитки, 

дълбоки и паници с прелом. Сравнителният анализ показва редица общи тенденции в 

развитието на основните форми в категорията на паниците. Плитките и дълбоки 

обърнатоконични паници и паниците с прелом се срещат и в трите региона. В обособените 

серии обаче се долавят редица специфики, които позволяват установяването на регионални 

и микрорегионални особености в керамичните комплекси. Регионални различия се 

наблюдават в представянето на плитките и дълбоки обърнатоконични паници от серии с 

код 1, 2 и 3 за трите региона. Във всеки отделен регион се очертават локални особености, 
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които придават специфичен облик на микрорегионално ниво. Така например, отличителен 

белег на плитките и дълбоки обърнатоконични паници с код 1, 2 и 3 от крайбрежните 

обекти в региона на ЮБЧ е грубозагладената външна и много добре загладената, често 

покрита с канелюри вътрешна повърхност. Сигнификативни са и плитките (с код 4) и 

дълбоки паници (с код 3) със заравнено отгоре устие и подчертан ръб от вътрешната 

страна, както и тези със завита навътре устийна част с код 5 за плитките и дълбоките. В 

региона на ДТП също се наблюдават микрорегионални различия. Много сигнификативни 

за обекта Любимец-Дана бунар 2 са дълбоките паници с прави или дъговидни стени, с 

моделиран удебелен ръб от външната страна под устието и богата орнаментация (с код 3), 

а за Капитан Андреево – дълбоките паници с висока цилиндрична горна и ниска 

обърнатоконична долна част (с код 6 за ДТП). Много характерно и за двата обекта е 

наличието на орнаментация, нанесена с бяла боя, която може да бъде хронологически 

индикатор. Друга сигнификативна, регионална и хронологически насочваща особеност на 

паниците от ДТП е серията обърнатоконични паници с лилиевидно оформяне на устието. 

Тази специфика се появява в керамичните комплекси на Харманли-Карачелия, Капитан 

Андреево и Любимец-Дана бунар 2. За трите обекта са характерни и обърнатоконичните 

паници с врязана украса от двете страни. Поради малобройния публикуван керамичен 

материал е трудно да бъдат обособени специфични за региона на ТО форми и серии в 

категорията на паниците. Като отличителен белег в украсата на тази категория може да се 

посочи орнаментацията, нанесена с бяла боя или чрез полирани линии. В основната форма 

на паниците с прегънато устие не се откриват съществени разлики на регионално ниво. 

Като регионална особеност може да бъде изведена орнаментацията върху конично-

коничните паници от серия с код 2 за ЮБЧ и ТО и 3 за ДТП. Паниците от Черноморието са 

неукрасени, докато тези от района на Марица и Тунджа показват разнообразие при 

украсата – набодената, рисуваната с бяла боя, понякога в комбинация с набождания. Във 

всеки регион има обособени серии, представени от единични екземпляри. От казаното 

дотук може да се направи следното заключение: има много общи тенденции в развитието 

на керамичните форми и видовете украса в категорията на паниците в ТО и ДТП и 

различия с тези от ЮБЧ. 

Купи. В категорията на купите са обособени четири основни форми – плитки, 

гърневидни, биконични и бъчвовидни. Най-широко разпространение имат плитките и 

гърневидните купи, а най-слабо – бъчвовидните. В основната форма на плитките купи 

много доловими регионални различия се наблюдават в орнаментацията. Основните 

технологични видове украса, широко използвани в крайбрежната зона, са врязаната, 

релефната лента под устието и самостоятелните релефни елементи. Единствено в серията 

плитки купи със заобленобиконично тяло и профилирано устие (с код 3) преобладава 

канелюрната украса, като добре застъпена е и врязаната, набодената и комбинацията 

между набодена и врязана. Купите от вътрешността на региона, в частност тези от 

Вратица-Крушака, са орнаментирани предимно с канелюрна украса. Много по-различна е 

ситуацията в ДТП и ТО, където е установено голямо разнообразие в използваните 

технологични видове украса: канелюрна, релефна, врязана, комбинация от рисувана с бяла 

боя и канелюрна. В основната форма на гърневидните купи са обособени най-много серии. 

Различия на регионално ниво са установени в използваните видове украса и в 

характеристиките на някои от сериите. Общи за трите региона са купите с дъговиден 

профил (с код 1 за трите региона) и тези със заоблено или заобленобиконично тяло и 
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профилирано устие (с код 2 за ЮБЧ и 3 за ДТП). За региона на ЮБЧ специфична е серията 

с код 3 – с наклонена навътре устийна част. Регистрирана е единствено в Созопол-Буджака 

и може да бъде определена като локална особеност. В региона на ДТП се отличават 

няколко серии: с код 2 – с дъговидни стени и дръжка; с код 4 – с по-слабо или по-силно 

изразено биконично тяло; с код 5 – с вътрешно ухо; с код 6 – с чучур. Купите с код 4, 5 и 6 

са установени само в Капитан Андреево, а тези с код 2 – и в Любимец-Дана бунар 2. В 

основната форма на биконичните купи се очертават най-много общи серии със сходни 

характеристики. Общи за трите региона са биконичните купи от серии с код 1 и 2 – с ниска 

или висока горна част и добре изразен прелом. Във Вратица-Крушака се наблюдава 

специфично профилиране на устието, което не е толкова разпространено в останалите 

обекти и региони. Като микрорегионална особеност може да се посочи серия с код 3 за 

ДТП – с ниска горна част и една или две дръжки, разположени върху или над прелома. 

Тази серия е известна от Любимец-Дана бунар 2, Капитан Андреево и Капитан Андреево-

Кючук чеир. Останалите серии са много слабо представени и в трите региона и се срещат 

на отделени обекти. Така например купите с чучур от серия с код 3 за ЮБЧ и 4 за ДТП са 

регистрирани единствено във Вратица-Крушака и Капитан Андреево, а серия с код 3 за ТО 

и 5 за ДТП – с висока горна част и една или две вертикални дръжки, са известни от 

Капитан Андреево-Кючук чеир и Драма-Герена, ниво С. Бъчвовидни купи са регистрирани 

в малка част от обектите в региона на ЮБЧ и ДТП. За тях не са установени специфики.  

Кани. От ТО на този етап не са публикувани кани. В останалите два региона са 

обособени две серии с общи закономерности в представянето на формата, а в ДТП – и още 

две серии със специфични особености. Регионални сходства се откриват в серията кани с 

висока цилиндрична или слабо конична шия и издължено биконично тяло с код 1 за ЮБЧ 

и 2 за ДТП. Въпреки общите формативни характеристики, в региона на ЮБЧ са 

разграничени някои вътрешнорегионални различия – каните от Вратица-Крушака са с 

остър прелом, докато тези от Черноморец-Аклади чеири са с по-плавен прелом, който 

преминава към издължено и заоблено тяло. В ДТП се наблюдават специфики в 

оформянето на горната част на тялото, между шията и прелома: с по-слабо или по-силно 

изразени конвексни стени, със слабо заоблен или изразен прелом. Някои кани, макар и 

рядко, имат оформена малка куха пъпковидна издутина в основата на шията и горната част 

на тялото. Друга обща за двата региона серия е тази с код 2 за ЮБЧ и 4 за ДТП – без 

обособена шия, с издължено заоблено тяло, изразен прелом и равно дъно. Много 

характерни за Капитан Андреево и Любимец-Дана бунар 2 са каните с по-слабо или по-

силно изразен прелом и с дръжка, разположена върху най-издутата част на съда, над 

прелома (с код 1). Каните с висока цилиндрична шия, издължено биконично тяло и с 

четири букела (с код 3) са изключение – единствен екземпляр е регистриран в Любимец-

Дана бунар 2. 

Гърневидни съдове. В категорията на гърневидните съдове са обособени две 

основни форми – затворени и отворени. Голямо разнообразие от серии се наблюдава в 

основната форма на затворените гърневидни съдове. Повечето от сериите са характерни за 

един или друг регион. Има и такива, които са представени от единични екземпляри, и на 

този етап е трудно да бъдат определени като локална особеност. Сходство се наблюдава в 

представянето на серия с код 1 за трите региона – с ниска до средновисока цилиндрична 

или слабо конична шия и с по-слабо или по-изразено заоблено тяло. Най-голямо 

разнообразие от серии е установено в ДТП, като сериите, които не са познати в останалите 
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региони, са: с код 2 – със средновисока слабо конична шия и биконично тяло с добре 

изразен прелом; с код 4 – с издължено заоблено или заобленобиконично тяло и с една 

вертикална дръжка; с код 5 – с антропоморфни черти; с код 6 – с обособена устийна част, 

разширяваща се към широко цилиндрично тяло, и с код 7 – с биконично тяло, изразен 

прелом и наклонена навътре устийна част. Основната форма на отворените гърневидни 

съдове е представена от много малко екземпляри, което не позволява установяване на 

регионални особености. 

Вани. В категорията на ваните са обособени две основни форми – плитки и 

дълбоки, като по-широко разпространение имат вторите. Трябва да се отбележи, че в 

региона на ТО липсва основната форма на плитките вани, а в ЮБЧ – на дълбоките. Сред 

плитките вани най-разпространени са тези с ниско обърнатоконично тяло и право, 

заоблено устие (с код 1), а от дълбоките – с прави стени и профилирано навън устие от 

серия (с код 1). Останалите серии са представени с единични екземпляри. 

Чаши. В категорията на чашите са разграничени четири основни форми – 

биконични, заобленобиконични, цилиндрични и обърнатоконични.  Като цяло тази 

категория е слабо разпространена и за всеки регион е характерна специфична форма. Така 

в ЮБЧ най-често срещани са биконичните, заобленобиконичните и цилиндричните чаши. 

Цилиндричните се срещат само в Желязово-Борунката и могат да се определят като 

локална особеност. За Капитан Андреево в региона на ДТП са характерни 

обърнатоконичните чаши, като те са обособени в две серии – с дръжка (с код 2) и без 

дръжка (с код 1). 

Капаци. В категорията на капаците са разграничени четири основни форми – 

дисковидни, цилиндрични, конично-конични и конични. Като цяло категорията е слабо 

представена, а в ТО тя отсъства. Дисковидните капаци се срещат в региона на ЮБЧ и ДТП, 

цилиндричните – в ЮБЧ, цилиндрично-коничните и коничните капаци – в ДТП. 

Отличителен белег на комплекса от Капитан Андреево са коничните капаци от серия с код 

2 – с високо конично тяло и издути стени. Завършват с вертикална висока цилиндрична 

дръжка с израстък, представящ стилизирано зооморфно изображение; рядко завършват с 

обикновен цилиндричен израстък. 

Съдове с надупчени дъна. Съдовете от тази категория са слабо застъпени. 

Установени са в обекти от ДТП, а в другите два региона липсват. 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УКРАСАТА 

Орнаментацията на керамичните съдове е важен сигнификативен елемент, който 

обикновено носи информация, позволяваща отнасянето на изследван керамичен комплекс 

към определен хронологически период. Анализът на украсата дава възможност да се 

разграничат, от една страна, локални типологически белези, а от друга – импортни 

елементи в керамичното производство. 

В изследваните керамични комплекси са установени следните технологични видове 

украса: врязана, канелюрна, набодена, релефна, вдълбана, рисувана с бяла или червена боя, 

издраскана на полусухо, както и различни комбинации от тях: врязана с набодена, врязана 

с насечки, врязана с инкрустирана, канелюрна с набодена, канелюрна с рисувана, 

канелюрна с релефна, набодена с рисувана. При такова разнообразие от орнаментални 

техники е много информативно да се проследи връзката между форма и украса. 

Установяването на подобни зависимости значително подпомага извеждането на 

регионални, дори и локални особености, помага за откриването на импортни елементи, а 
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също и за установяване на възможните пътища на проникване на определени форми или 

орнаментални техники в региона.  

С оглед необходимостта от методологическа коректност, трябва да бъде 

подчертано, че обособените по-нататък визуални елементи или групи не се покриват с 

понятието мотив. Те са представени единствено като случайно обособили се при 

счупването на керамичния съд визуални структури, показани с идеята, че при сравнителни 

анализи могат да получат съответствия и с това да уплътнят характеристиките на 

културно-историческия контекст.  

Керамични комплекси от етап I 

Установени са следните технологични видове украса и комбинации от тях: врязана, 

релефна, канелюрна, нокътна, ямички и комбинация от врязана с набодена. 

         Керамични комплекси от етап II 

Установени са следните технологични видове украса и комбинации от тях: врязана, 

релефна, набодена, вдълбана, канелюрна, рисувана с бяла или червена боя, издраскана, 

полирана, black topped и комбинации от врязана с набодена, врязана с насечки, канелюрна 

с набодена, канелюрна с врязана, канелюрна с релефна, рисувана с канелюрна, рисувана с 

набодена 

Врязаната украса е основната техника, използвана за орнаментирането на съдовете 

от този етап. Установена е във всички категории съдове. Често се среща в съчетание с 

набодена, а особеност е комбинацията ѝ с насечки. Установени са известни 

закономерности както между орнаментация и форма, така и в представянето на елементите 

на регионално ниво. В региона на ЮБЧ врязаната орнаментация е регистрирана предимно 

в категорията на купите, в основната форма на гърневидните. Представени са предимно 

линейни елементи, врязани линии тип „рибена кост“ или къси успоредни, вертикално 

разположени врязвания. В останалите категории съдове този вид украса е слабо застъпена. 

В ДТП и ТО врязаната орнаментация е широко използвана техника за категорията на 

паниците и купите. Среща се предимно върху плитки и дълбоки обърнатоконични паници 

и заема външната, вътрешната или и двете повърхности. Представените елементи и мотиви 

са много разнообразни. Добре застъпена е и в категорията на купите, предимно върху 

гърневидните. Орнаменталните елементи са най-често дъговидни, спираломеандровидни, 

арковидни или ъгловидни. В представянето на врязаната орнаментация в категорията на 

купите са установени известни регионални различия. В керамичните комплекси от региона 

на ЮБЧ врязаните линии са по-дълбоки и груби, докато върху купите от ДТП те са по-

фини и плитки.Като особеност за обекта Капитан Андреево в ДТП трябва да се отбележи 

това, че над 90% от високите куполовидни капаци имат богата врязана украса, заемаща 

цялата външна повърхност. Обикновено в основата на дръжката са нанесени концентрични 

врязани окръжности, а върху дръжката е представено стилизирано зооморфно 

изображение с триъгълна глава и рога. 

Канелюрната украса е много добре застъпена в керамичните комплекси и в трите 

разглеждани региона. Във всеки регион тя преобладава сред определена категория съдове. 

Често се среща в съчетание с набодена, по изключение и с релефна украса. В региона на 

ЮБЧ се наблюдават локални особености в използването на канелюрна украса между 

обектите, разположени в близост до крайбрежието, и тези от вътрешността на Бургаската 

низина. Така например, във Вратица-Крушака канелюрната украса най-често се среща 

върху паници с прегънато устие, биконични купи и кани, докато в крайбрежната зона тя е 
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най-разпространена в основната форма на плитките и дълбоки обърнатоконични паници, 

като обикновено е нанасяна върху вътрешната повърхност, която е много добре загладена. 

За разлика от ЮБЧ, в ДТП канелюрната украса се среща най-често върху паници с 

прегънато устие, биконични купи и по-рядко върху кани и затворени гърневидни съдове. В 

ТО канелюрната украса е характерна за керамичния комплекс от Драма-Кайряка. 

Обикновено покрива цялата повърхност на съдовете. 

Набодената украса е по-слабо застъпена. Среща се най-често върху прелома на 

паници с прегънато устие, конично-конични паници, биконични купи и по-рядко върху 

заобленобиконични купи, кани и капаци. В тел Желязово-Борунката в региона на ЮБЧ е 

регистрирана една локална особеност, която придава специфичен облик на керамичния 

комплекс – набожданията са дълбоки и близкоразположени едно до друго, често 

прилепени към врязана линия. 

Релефната украса се среща в различни категории съдове, като най-характерна е за 

гърневидните и бъчвовидните купи. Най-широко разпространена е в категорията на 

купите, в основната форма на гърневидните, но се среща и в останалите категории съдове, 

макар и по-рядко. Основен орнамент е релефната лента с или без ямички, разположена 

непосредствено на или под устието. Среща се и в трите региона. Разпространени са и 

самостоятелните релефни елементи, каквито са фино моделираните ленти върху 

биконични и заобленобиконични купи от крайбрежните обекти в ЮБЧ и ДТП. На този 

етап те не са известни от ТО. Не са установени орнаментални елементи, които могат да 

бъдат обособени като локални специфики. 

Вдълбаната украса е слабо застъпена, като тук не са установени съществени 

междурегионални различия. 

Рисуваната с бяла или червена боя украса и комбинацията ѝ с канелюрна и с 

набодена е специфична за финалната фаза от последния етап на късния неолит и е 

регистрирана в керамичните комплекси от разглежданите региони като изключение. 

Много ясно доловими регионални различия са установени в използването на 

орнаментацията с бяла, по изключение с червена боя. Докато в ЮБЧ тя се среща върху 

отделни фрагменти и може да се определи като импортен елемент, то за ТО (Елхово-

Турското кьоше и Драма-Мерджумекя) и ДТП (Любимец-Дана бунар 2 и Капитан 

Андреево) може да се предположи, че този специфичен вид орнаментация има местен 

произход, повлиян от културни контакти с общности в района на егейските острови и 

Източноегейския регион. Най-често рисуваната с бяла боя украса е нанасяна върху съдове 

от фина глина с черна или сиво-черна, много добре загладена до излъскана повърхност. 

Характерно за техниката на нанасяне на рисуваната украса за обектите от ДТП е, че върху 

голяма част от съдовете преди полагането на бялата линия е нанесена много тънка врязана 

линия, която маркира мястото на рисунката. Важно е да се отбележи също, че бялата боя 

върху фрагмента от Харманли-Карачелия е с различна характеристика от тази, използвана 

в останалите обекти – боята е с по-груба текстура. 

Специфични видове орнаментация – издраскана на полусухо, black topped, украса 

чрез излъскани/полирани линии и др. За региона на ЮБЧ са установени следните 

специфични видове украса: орнаментация с бяла боя, тънките и много плитки врязвания, 

фините релефни ленти, специфичен вид набождания и канелюрната украса с набождания. 

За ДТП специфични и установени само в някои от обектите (Капитан Андреево и/или 

Любимец-Дана бунар 2) са: тънка врязана линия, пресечена от малки набождания или 
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фланкирана от двете страни с насечки или набождания; полирана украса; канелюрна с 

набодена украса (тип Болентинеану); издраскана; black topped; релефно моделирани бичи 

глави или змиевидни орнаменти. За ТО специфична украса е полираната. 

Резултатите от сравнителния анализ  

Керамичните комплекси от първия етап на късния неолит в трите региона на ареала 

– ЮБЧ, ТО и ДТП, показват единство и сходство с керамичните комплекси от културното 

явление Караново III-IV в Северна Тракия. Обособените технологични групи, категории, 

основни форми и серии се вписват много добре в керамичния репертоар на Караново III-

IV. Засега първият етап на късния неолит е представен най-добре и с голямо количество 

керамика в Черноморец-Аклади чеири в региона на ЮБЧ и Любимец-Дана бунар 2 в ДТП.  

Направеният сравнителен анализ на керамичните комплекси от втория етап на 

късния неолит в ареала въз основа на установените технологични групи, категории, 

основни форми и серии от трите разгледани в труда региони и допълнен от откритите 

закономерности в технологичните видове украса показва, от една страна, единство и 

множество сходства във формите и орнаментацията на съдовете, но от друга, ясно 

очертава специфични между- и микрорегионални особености в керамичното производство. 

Множеството сходства в характеристиките на керамичните комплекси свидетелстват за 

синхронност на развиващите се културни явления, а установените специфики в тях имат 

важна роля за обособяването на регионални и локални особености. 

Дефинираните категории съдове, форми и серии от ТО и ДТП позволяват 

керамичните им комплекси да бъдат причислени към тези от културното явление Караново 

IV. Същевременно са отчетени и много специфични елементи, които не са характерни и 

познати в западните зони от териториалния обхват на споменатото явление и които 

предполагат наличието на взаимоотношения с общности от други близки и по-далечни 

региони. 

Данните от анализа на керамичните комплекси на обектите от ЮБЧ, отнесени към 

втория етап на късния неолит, са разнопосочни. Очертава се вътрешнорегионално 

различие между комплексите, разположени в близост до морето, и тези от вътрешността. 

Керамичните комплекси от обектите, разположени в близост до морския бряг, показват 

специфично културно развитие, което не позволява причисляването им към обхвата на 

Караново IV. Публикуваната част от керамичния комплекс от Вратица-Крушака носи 

много от характеристиките на културното явление Караново IV, но показва и редица 

особености. Подобна е ситуацията и в тел Желязово-Борунката. 

В ДТП и ТО се очертава група от обекти, в които е разпространен специфичен вид 

орнаментация. Тук се включват Капитан Андреево и Любимец-Дана бунар 2 от ДТП и 

Драма-Мерджумекя и Елхово-Турското кьоше от ТО. Става дума за орнаментацията с бяла 

боя, нанесена върху черна или сиво-черна, много добре загладена до полирана повърхност. 

Рядко рисунката е нанасяна върху светла повърхност. Този технологичен вид украса е 

рядко срещан в известните до момента къснонеолитни обекти в днешните български земи. 

Отделни фрагменти с бяла боя са регистрирани в пласта Караново IV в Караново, в 

Калояновец, Обручище, Стара Загора-Окръжна болница и в Стара Загора-Берекетска 

могила. В региона на ЮБЧ фрагменти с орнаментация с бяла боя са открити и в 

Черноморец-Аклади чеири, Созопол-Буджака, Вратица-Крушака, тел Желязово-Борунката 

и тел Бургас, а в ДТП – само в Харманли-Карачелия. Рисувана с бяла боя керамика е 

регистрирана и в Хаджидимитрово-Тандарски баир, Ямболско. Фрагменти с бяла рисунка 
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са регистрирани и на обекта до с. Маленово, чийто керамичен материал също е 

непубликуван. Последните два обекта са разположени в близост до р. Тунджа. 

Очертават се два региона, в които се забелязва концентрация на керамика с 

рисувана с бяла боя украса – ДТП, който попада в средното течение на р. Марица, и ТО в 

средното течение на р. Тунджа. И двете реки са важни контактни зони, които свързват 

Северозападна Анатолия и Източна Тракия с Югоизточните Балкани.  

 Наличието на импортни елементи в керамичните комплекси от всички региони е 

важен белег за взаимоотношения, обмен на идеи и осъществяване на интензивни културни 

връзки с общности от други близки и по-далечни региони, носители по това време на 

различни културни традиции. 

 
В КОНТЕКСТА НА СЪСЕДНИТЕ РЕГИОНИ  

Съседните региони са представени с кратка информация за проучванията от 

периода, съответстващ на късния неолит в Тракия, и възможности за относителна 

хронология с известните засега обекти на базата на керамичните комплекси. 

Представените паралели са синхронни с културните явления Караново III-IV и 

Караново IV. Трябва да се има предвид, че сред разгледаните в предходните глави региони 

са известни само два обекта с голямо количество керамика от етапа, синхронен на 

Караново III-IV, които позволяват синхронизиране на материалите с други обекти от 

същия етап – Черноморец-Аклади чеири в региона на ЮБЧ и Любимец-Дана бунар 2 в 

ДТП.  

Синтез на резултатите от анализа на керамичните форми от етапа, синхронен на 

Караново III-IV, е подробно представен в монографията на В. Николов от 1998 г. Пак там 

са приведени и паралели от съседните близки и по-далечни региони, включително и тези, 

използвани в сравнителния анализ за целите на дисертацията. Поради липсата на нови 

проучени обекти от този етап на късния неолит, приведените паралели на керамичните 

комплекси до голяма степен са базирани на публикуваните в посочената монография 

данни.   

Наличната информация за керамичните комплекси от обекти в регионите на ЮБЧ, 

ТО и ДТП, принадлежащи към втория етап на късния неолит в ареала, синхронен на 

Караново IV, е доста по-богата и възможността за търсене и откриване на паралели със 

съседните региони е много по-голяма. Разнообразието на керамични форми се вижда в 

изведените за всеки един регион категории съдове, основни форми и серии. 

В сравнителния анализ със съседните региони в южна и югоизточна посока са 

включени публикувани съдове и фрагменти от общо 49 обекта, които попадат в регионите 

на: Източна Тракия, Източномраморноморския регион, Троада, Витиния, Централна 

Анатолия, Южночерноморския регион, Южните Споради, Цикладските острови, Западна 

Тракия, Източна Македония и о. Тасос. 

Сходни явления в керамичните комплекси от първия етап на късния неолит в 

регионите на ЮБЧ, ДТП и ТО в обхвата на изследвания балкано-анатолийски ареал 

Информацията за малкото проучени обекти от периода в съседните региони на юг и 

югоизток не позволява подробен анализ и привличането на много паралели. Въпреки това 

са установени някои общи тенденции в развитието на керамичните комплекси.  

Сходни явления в керамичните комплекси от втория етап на късния неолит в 

регионите на ЮБЧ, ДТП и ТО в обхвата на изследвания балкано-анатолийски ареал 
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Въз основа на представения сравнителен анализ със съседните региони в южна и 

югоизточна посока са установени някои общи белези в развитието на къснонеолитните 

керамични комплекси (от втората половина на VІ и началото на V хил. пр. Хр.), както се 

очертават и възможности за проследяване на импортни елементи между регионите. Важен 

е въпросът за посоките на съответните културни контакти. 

На базата на направения сравнителен анализ на керамичните комплекси, от една 

страна – трите региона, обект на този труд, и от друга страна – регионите в южна и 

югоизточна посока, се очертават много общи тенденции в развитието на формативните и 

орнаменталните характеристики на керамичните съдове. Всички посочени в тази част 

сходства в керамичните комплекси показват единство в развитието на основните категории 

съдове, което от своя страна свидетелства за съществуването на активни връзки между 

отделните общности. Множеството изведени концептуални сходства във формите и 

украсата, както и установените импортни елементи затвърждават предположенията за 

движение на хора в рамките на Северозападноанатолийско-Югоизточнобалканската 

област, включително прилежащите й егейски острови. Наред с това единство обаче се 

наблюдават и множество локални особености на керамичните комплекси, които 

позволяват обособяването на отделни локални явления, изразяващи се в специфичен 

почерк в представянето на някои форми съдове и технологични видове украса. 

 

Заключение 

В заключението са обобщени основните резултати от изследването.  

Анализът на създадените индивидуални класификационни схеми позволи 

проследяването и обособяването на два етапа в развитието на керамичните комплекси от 

късния неолит в ареала, които хронологически отговарят на културните явления Караново 

III-IV и Караново IV в Горнотракийската низина. В разглеждания в настоящата работа 

ареал не е засвидетелстван най-ранният етап на късния неолит, обособен като културно 

явление Караново III в централната зона на Горнотракийската низина. Податки за по-ранни 

материали има в няколко обекта от трите региона, но те са известни от археологически 

издирвания и само бъдещи археологически разкопки биха потвърдили данните и биха 

допринесли за изясняването на генезиса на регистрираните къснонеолитни явления. Тази 

празнота в познанието за ареала значително затруднява и формулирането на хипотеза за 

произхода на къснонеолитните явления на изследваната територия. Подобна е ситуацията 

и с проследяване развитието и облика на материалната култура, включително керамичните 

комплекси, след края на неолитната епоха. Засега сигурни данни за финалните фази от 

последния етап на неолита и прехода към ранния халколит има единствено в Черноморец-

Аклади чеири, където е установен и проучен пласт от началото на халколитната епоха. 

Единични фрагменти са регистрирани в тел Винарско и Черноморец-Гармица за ЮБЧ, 

Харманли-Карачелия и Капитан Андреево за ДТП. Само по-нататъшни проучвания и 

публикуване на наличната към момента информация за тези обекти ще допълни картината 

за развитието на материалната култура в разглеждания ареал след края на неолита. 

Първият обособен етап в развитието на керамичните комплекси от късния неолит в 

ареала, хронологически съответстващ на културното явление Караново III-IV в 

Горнотракийската низина, е по-слабо проучен в разгледаните региони на ЮБЧ, ТО и ДТП. 

От общо 16 регистрирани обекта, богата и пълноценна информация е извлечена едва от два 

– Черноморец-Аклади чеири в региона на ЮБЧ и Любимец-Дана бунар 2 в ДТП. Синтезът 
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на данните от направения сравнителен анализ показва много общи белези между 

керамичните комплекси, като резултатите допълват и обогатяват археологическата карта 

на известните вече керамични групи, принадлежащи към културното явление Караново III-

IV. В представянето на керамичните форми се забелязва единство, а наличието на малък 

брой специфични форми е изключение. 

Изведени са основните категории съдове, основни форми и серии. 

Вторият обособен етап в развитието на керамичните комплекси от късния неолит в 

ареала, хронологически съответстващ на културното явление Караново IV, е по-добре 

представен и проучен в разгледаните региони на ЮБЧ, ТО и ДТП. Регистрирани са общо 

25 обекта, като най-добре етапът е представен в Черноморец-Аклади чеири, Созопол и 

Вратица-Крушака в региона на ЮБЧ, Драма-Мерджумекя и Елхово-Турското кьоше в ТО 

и в Харманли-Карачелия, Любимец-Дана бунар 2, Капитан Андреево и Капитан Андреево-

Кючук чеир в ДТП. В керамичните комплекси като цяло се наблюдава приемственост и 

тенденция към запазване на основните форми в различните категории съдове. Паралелно с 

традиционните белези, в керамичните комплекси се появяват и доминират много нови 

елементи, ясно видими в обособените серии. Особено доловими са различията в 

орнаментацията на съдовете. Всички тези особености намират паралели в съседните 

региони в южна и югоизточна посока.  

За този етап също са изведени основните категории съдове, основни форми и серии, 

характерни за ареала.  

В керамичните комплекси от разглежданите региони са установени и импортни 

елементи, особено сред орнаментацията на съдовете. Наличието на импортни елементи в 

керамичните комплекси от всички региони е важен белег за взаимоотношения, обмен на 

идеи и осъществяване на интензивни културни връзки с общности от други, близки и по-

далечни региони, носители по това време на различни културни традиции. 

В представените паралели със синхронни керамични комплекси в южна и 

югоизточна посока, които включват Югоизточните Балкани, Северозападна и Централна 

Анатолия и егейските острови, са установени общи тенденции по отношение на развитието 

и разпространението на основните форми керамични съдове, характерни за късния неолит. 

Посочени са и сигнификативните орнаментални елементи със специфично териториално и 

хронологическо разпространение. 

Установяването на различни културни явления, посоката на движение и 

взаимодействието между тях е предизвикателство за всеки учен. Синтезът на 

информацията от анализа на керамичните комплекси от включените в настоящия труд 

региони очертава една възможна контактна зона, явяваща се свързващо звено между 

Анатолия и Югоизточна Европа. Въпросът за ролята на Тракия в географски граници като 

важна контактна зона в културните взаимоотношения в двете посоки става все по-

интересен.  

 

 

Авторска справка 

  

Справка за основните приноси на дисертационния труд: 

1. Представената работа е първи опит за цялостно изследване и систематизиране на 

данните за керамичните комплекси от късния неолит в един сравнително слабо изследван 
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ареал, обхващащ три големи региона – Южното Българско Черноморие, Тунджанската 

област и Долнотракийската подобласт.  

2. Изследвани и анализирани са данните от непубликуваните керамични комплекси 

с огромно количество материал от 6 обекта, които са и основната база данни за 

изготвянето на настоящия труд.  

3. Систематизирани са данните от всички обекти от разглежданите региони с 

керамични материали от късния неолит  – общо 34 обекта. 

4. Изготвени са отделни класификационни схеми, отразяващи специфичните 

елементи в керамичните комплекси на съответните обекти, като са следвани единни 

критерии в йерархическите нива. Този подход позволява лесното откриване на прилики и 

разлики в характеристиките на комплексите, обособяването на локални явления, както и 

наличието или липсата на импортни елементи.  

5. За всеки регион е изготвена обща класификационна схема на керамичните 

съдове, която обединява отделните класификационни схеми.  

6. Обособени са два етапа в развитието на керамичните комплекси от късния неолит 

в ареала. Направена е и обща характеристика на формите и орнаментацията на 

керамичните съдове от двата етапа, като са разграничени както общи тенденции, така и 

редица трансформации в представянето на основните форми и серии. 

7. Установено е, че керамичните комплекси от първият етап са обвързани и много 

сходни с тези, характерни за културното явление Караново III-IV. 

8. Керамичните комплекси от втория етап от Тунджанската област и 

Долнотракийската подобласт са причислени към тези от културното явление Караново IV. 

Същевременно са отчетени и много специфични елементи, които предполагат наличието 

на взаимоотношения с общности от други, близки и по-далечни региони. 

9. В региона на Южното Българско Черноморие са очертани основните 

вътрешнорегионални различия между керамичните комплекси на обектите, разположени в 

близост до морето, и тези от вътрешността на региона. Керамичните комплекси от 

обектите, разположени в близост до морския бряг, показват специфично културно 

развитие, което не позволява причисляването им към обхвата на културното явление 

Караново IV.  

10. Разграничени са регионални и микрорегионални особености в керамичните 

комплекси, като са открити и изведени устойчиви съчетания между някои основни форма 

и украси и е направен опит за локализиране на териториалното и хронологическото им 

разпространение. 

11. Очертана е основната зона на разпространение на къснонеолитната рисувана с 

бяла боя орнаментация върху черна полирана повърхност на керамични съдове в ареала на 

Егея и Югоизточните Балкани. 

12. Представени са паралели със синхронни керамични комплекси в южна и 

югоизточна посока, като са обхванати Югоизточните Балкани, Северозападна и Централна 

Анатолия и егейските острови. Установени са общи тенденции по отношение на 

развитието и разпространението на основните форми керамични съдове, характерни за 

късния неолит. Изведени са и сигнификативни орнаментални елементи със специфично 

териториално и хронологическо разпространение. 
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