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РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Стефан Чохаджиев – външен рецензент 

 на дисертационния труд на Галина Петкова Самичкова, озаглавен, „Къснонеолитни 

керамични комплекси от Източна Стара планина до Източните Родопи“, представен за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор” 

Със задоволство трябва да отбележа, че изборът на темата е изключително подходящ, 

предвид наличието на „бяло петно“ в проучванията на късния неолит, очертан най-общо, 

в Югоизточна България. Дори и в обобщаващото изследване на Х. Тодорова, основано 

на знанията ни за района до 90-те години на ХХ век, не се откриват данни за 

къснонеолитни материали (Х. Тодорова, Ив. Вайсов. Новокаменната...С., 1993). До 

момента, информацията за района се основава преди всичко от осъществяването на 

разнообразни инвестиционни проекти и големи инфраструктурни обекти – всички 

реализирани през последното двадесетилетие. Съвсем логично е част от този нов за 

българската праистория материал да бъде обект на изследване, какъвто е представеният 

труд. 

Предложеният за рецензия труд е с общ обем от 822 страници, като е разпределен в две 

части – текст и приложения. Първата част (текст) съдържа: въведение, четири глави, 

заключение и списък на използваната литература с обем 318 страници. Втората част 

(приложения) включва: карти – 9 бр., приложения I-VI (текстови описания, графики, 

сравнителни таблици); табла 1-32 (графични изображения и фотографии от  

археологически обекти и структури); образи 1-406 (рисунки и снимки на керамични 

съдове и керамични фрагменти) с общ обем от  504 страници. 

Изворовата база на това иследване е доста респектираща – изполвани са данни от 34 

археологически обекта, включващи над 20 000 керамични съда и фрагмента, от които 

повече от 5400 са графично представени в дисертацията. Особена стойност на това 

изследване е, че ни представя предимно непубликуван материал, обработен достатъчно 

прецизно и почти готов за публикуване. Другото основно достойнство е, че 

докторантката Галина Самичкова има лично участие в някои проучвания и преките ѝ 

впечатления са качество, липсващо в написването на много дисертации. Предвид 

респектиращата база данни, бих препоръчал в бъдеще да се използва някоя подходяща 

статистическа програма за определяне степента на сходство между изследваните 

археологически обекти. 

ВЪВЕДЕНИЕ – ще се спра по-подробно на тази част, защото има ключова роля в 

разбирането на рецензирания дисертационен труд. Представени са целите, задачите, 

приложената методика, териториалните и хронологически граници на изследването. 

Формулираната цел би могла да се прецизира и да не е толкова описателна, повтаряйки 

голяма част от заглавието и съдържанието на темата.  Основните шест задачи са ясно 

дефинирани, илюстрирайки цялостната структура на дисертацията. Приложената 

методика е заимствана от В. Николов (В. Николов. Проучвания върху неолитната 

керамика от Тракия...С., 1998), като е допълнена с характерни за района форми и украси, 
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липсващи в Тракия. Докторантката изрично отбелязва, че от класификационната схема е 

изключена т.нар. дебелостенна керамика, както и антропоморфните съдове от Капитан 

Андреево, произведени, вероятно, специално за обреда. Върху останалия масов материл 

са установени следи от дълготрайна употреба и както правилно допуска докторантката – 

тази керамика е донесена от селищата. 

По отношение на технологичния анализ, Самичкова ясно посочва критериите за 

определяне дебелината на стените, големината на примесите в тестото и т.н. 

Класификационната схема за формите се състои от няколко нива – категория, 

обозначена с римски цифри, обхващаща 8 категории – паници, купи, кани, вани, 

гърневидни съдове, чаши, капаци и съдове с надупчени дъна; основна форма, 

обозначена с римски цифри и латински главни букви, обхващаща 21 основни форми и 

серия, обозначена с римски цифри, латински главни букви и арабски цифри. Тук ще си 

позволя да обърна внимание на докторантката, в бъдещите си публикации, да размисли 

върху удачната употреба на някои термини като „капак“-„похлупак“;  смесването на 

описанията на някои основни форми: според функцията (паници, чаши и др.), термини 

от стереометрията (конични, обърнатоконични, биконични и др.) и описателни (съдове с 

надупчени дъна). Смесването на критериите „форма“ и „функционалност“ при 

изграждането на класификационната схема е неизбежно и приемливо, но използването 

на производни от названия на други съдове  и предмети (гърневидни, бъчвовидни, 

дисковидни и др.) не се вписва в някои принципи на диалектическата логика (Бънков и 

др. Проблеми на ..., С., 1968), които  са преди всичко – обективни. 

Съвсем приемливо е представена украсата върху къснонеолитната керамика от района – 

негативна, позитивна и рисувана, като изрично се отбелязва, че терминът „релефна 

украса“ се използва като понятие за позитивна украса – релефна моделирана и релефна 

прилепена. 

Териториалният обхват на дисертацията включва регионите на Южното Българско 

Черноморие, Тунджанската област и Долнотракийската подобласт. Дискусионен е 

фактът, че посочените региони са описани от различни географи, приели различни 

критерии. Все пак, така очертани, те напълно се вписват в териториалния обхват на 

изследването. 

Хронологическият обхват на темата е края на VI – началото на V хил. пр. Хр., в който са 

обособени два етапа – I и II, синхронни съответно на Караново III- IV и Караново IV в 

Горнотракийската низина. Абсолютната хронология на проучваните къснонеолитни 

селища се основава на 31 С14-AMS дати и се вписва приемливо в интервала 5500/5400 – 

5200 ВС за първия етап и 5200 - 4850 ВС за втория етап.  

Глава I. Къснонеолитни обекти от региона на Южното Българско Черноморие. 

Географска характеристика. Състояние на проучванията. Къснонеолитни 

керамични комплекси. Вътрешнорегионален сравнителен анализ. 



3 
 

По отношение на географската характеристика, бих обърнал внимание на грешка, 

повторена и в Автореферата. Като северна граница на региона е посочена „Еменска 

Стара планина“ (с.14), вместо правилното Еминска (по името на нос Емине). В региона 

са обособени два района – на Бургаската низина и Медноридско-Странджанският. И в 

двата има данни за по 10 обекта. Повечето са проучвани през последните две 

десетилетия. Докторантката е представила подробен преглед на проучванията в региона, 

като обективно е посочила акцента в повечето публикации, с оглед делът на 

информацията за къснонеолитните керамични комплекси в тях. Справедливо, като обект 

с най-качествена информация по темата е посочен Вратица-Крушака. Според вида и 

качеството на информацията обектите са разпределени в четири групи: проучвани чрез 

археологически разкопки и ясна стратиграфия; обекти, проучени чрез сондажи и с малко 

количество керамичен материал; обекти, известни от теренни издирвания и обекти със 

случайни находки. Всеки обект е представен с подробни данни за местоположението и 

историята на проучването му. Прави впечатление непоследователната употреба на 

термина „тел“, който понякога се заменя с „могила“ (с. 21 – тел Бургас и Козарева 

могила).  

В текста за Вратица-Крушака, може би, излишно е предадена значителна част от цялата 

археологическа информация – жилища, отбранителни съоръжение, вкопани структури и 

т.н., а керамичният материал е представен в отделните образи сумарно – по 

типологически критерии.  

В целия текст на дисертацията, много приятно впечатление прави съчетаването на текст 

и съответстващата му илюстрация. 

Както за Вратица-Крушака, така и за обекта Черноморец-Аклади чеири натежава 

подробната археологическа информация за типологията на ямите, описанието на 

кладенеца и т.н., нямащи пряко отношение към представянето на керамичния комплекс. 

Описаната керамика е открита в две нива (каквото е мнението на разкопвачите), 

съответстващи на Караново III-IV и Караново IV. Най-късните абсолютни дати от обекта 

достигат до второто столетие на V хил. пр. Хр. – позната датировка на обекти и  от ранния 

халколит (Овчарово, Слатино, Българчево, Голямо Делчево и др.). Без да натрапвам 

мнение, бих споделил, че на базата на данните от тази дисертация има място за бъдещи 

обсъждания на прехода от късен неолит към ранен халколит – задача, стояща за 

разрешаване пред новото поколение праисторици. В този смисъл, още едно от 

положителните качествата на дисертацията е поставяне началото на подобна дискусия. 

Препоръчвам на докторантката да бъде последователна в именуването на 

Горнотракийската низина (Тракия, Северна Тракия - с. 85-86). 

Задълбоченото познаване на къснонеолитната керамика от региона позволява на 

дисертантката да формулира редица прилики и различия в керамичните комплекси  както 

в синхронен, така и в диахронен план. Тези свои виждания Самичкова много ясно 

представя в края на главата – в параграф ОБОБЩЕНИЯ, които могат да се приемат като 

неин личен принос. Бих желал по-подробен коментар на съдовете, от които разполагаме 

само с високи кухи столчета с врязана и канелюрна украса (обр. 49-19; обр. 64-1-3). 
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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. 

 

Тази глава е със сравнително малък обем, поради ограничения брой къснонеолитни 

селища – само четири. Независимо от това, главата е структурирана по подобие на 

предходната. Във физикогеографско отношение, тези четири обекта са разположени в 

Тунджанската област, разделена условно на две подобласти – Сакарска и Ямболско-

Елховска. От направения преглед на проучванията е видно, че основната информация за 

региона произлиза от тези в Драма – три обекта и изследванията в Елхово-Турското 

кьоше. Вероятно, в района на с. Драма, къснонеолитните обекти (Драма-Кайряка, Драма-

Мерджумекя и Драма-Герена) имат т.нар. хоризонтална стратиграфия. В тази глава 

Самичкова използва термина могила за Драма-Мерджумекя и Елхово-Турското кьоше. 

Анализът на публикуваните в ограничен обем керамични комплекси сочи отново два 

етапа в развитието на късния неолит. Първият включва обектите Драма-Герена (етапи 

А и В) и Елхово-Турското кьоше, а вторият –  Драма-Герена (етап С), Драма-

Мерджумекя,        Драма-Кайряка и Елхово-Турското кьоше. Самичкова изрично отбелязва, 

че в тези публикации е отделено внимание на представителна извадка от керамиката, с 

акцент върху бялорисувана и полирана украса – слабост, която в бъдеще трябва да бъде 

преодоляна. 

 

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. 

 

Избраната в предходните глави структура се запазва и в тази. Леко смущение буди 

наименованието Долнотракийска физикогеографска подобласт, което не е популярно 

във физикогеографските карти и множеството географски  публикации. Независимо от 

това, изборът му е подходящ, с оглед местоположението на обектите на изследване в 

средното поречие на р. Марица. В така очертания регион са известни 10 къснонеолитни 

обекта – Изворово-Козларите, Капитан Андреево,  Капитан Андреево-Кючук чеир, 

Коларово-Малджата, Любимец-Дана бунар 2, Младиново-Старата чешма, Момково-

Хана, Рогозиново-Турското гробе, Свиленград- Хисаря, Харманли-Карачелия. 

 

Самичкова ползва богатата информация от тези десет обекта, като на пет от тях са 

проведени спасителни археологически проучвания. Според вида си, два от тях са 

интерпретирани като обредни ямни комплекси (Любимец-Дана бунар 2 и Капитан 

Андреево),  един – като селищен (Харманли) и два са неуточнени (Капитан Андреево-

Кючук чеир   и Рогозиново-Турското гробе). 

 

В подробности е описана историята на проучване на къснонеолитните обекти в района. 

Приятно впечатление правят и кратките коментари на Самичкова за публикуваната от 
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разкопвачите информация. По-нататъшното изложение е по познатата вече схема. 

Всеки обект е описан като местоположение и  топография, степен на проучване, 

стратиграфия и публикации. Разбира се, основната част се заема от описанието на 

керамичните комплекси, като за всеки обект прецизно са отбелязани особеностите – 

приликите с други синхронни обекти, както и специфичните му характеристики. При 

описанието на керамиката от Харманли е допусната техническа грешка в посочването 

на специфичната украса с бяла боя – обр. 106 7, вместо 106 13 (с. 120).  Самичкова 

показва умение да обработва големи количества непубликуван керамичен материал, 

като умело ползва и интерпертира теренната документация – например Любимец-Дана 

бунар 2. И тук има неточност, която е добре да бъде коригирана в бъдеща публикация 

– при посочване броя на ямите от двете нива, грешно отправя към обр.302 (с. 121). 

Отново трябва да отбележа задоволството си от изчерпателната и отлично онагледена 

информация за керамичните комплекси. Подобно, респектиращо количество керамика 

е представено и от обекта Капитан Андреево, като керамичният комплекс е описан и 

илюстриран сумарно – от периода Караново IV, независимо от разнообразните 

структури, функциониращи близо половин хилядолетие 5300-4850 (Николов, Петрова. 

Антропоморфни...С., 2021, с. 10). Главата завършва с Обобщение, в което стегнато са 

посочени особеностите на всеки разглеждан обект, като изрично се посочва, че само в 

Любимец-Данабунар 2 са застъпени и двата етапа на късния неолит. Важно е 

наблюдението, че през първия етап на късния неолит сходствата с материалите от 

Горнотракийската низина са почти пълни, докато през втория етап се забелязват 

значителни различия. Независимо от това, регионът на Долнотракийската подобласт 

може да се приеме като контактна зона, съхраняваща общи и специфични 

характеристики на къснонеолитните керамични комплекси. 

 

Глава IV. Междурегионален сравнителен анализ на изследваните керамични 

комплекси: вписване в контекста на Югоизточните Балкани, Северозападна и 

Централна Анатолия, и егейските острови. 

 

Последната глава от обсъжданата дисертация, представя особеностите на 

къснонеолитните керамични комплекси от изследваните райони в синхронен и 

диахронен аспект. Описани са в детайли всички форми и украси, характерни за всеки 

регион. Тук трябва да спомена, че всеки, който се е занимавал с обработка на голямо 

количество керамика, в един момент неминуемо е изпитал необходимост от 

инструмент, с който да улесни работата си, а същевременно и да улесни читателя. 

Поради тая причина, Самичкова изгражда цифров код на описаните 

класификационни схеми по региони. По този начин стават много по-ясни, 

особеностите за всеки регион, приликите и различията в керамичните комплекси. 

Разбира се, тая методика „работи“ най-добре при обектите със значително количество 

керамика, като тези с ограничено количество керамика имат спомагателна роля. В 

този смисъл, дисертацията на Самичкова се явява респектираща база, отворена за 

допълване при бъдещите проучвания. С оглед на по-голяма прецизност в изказа, бих 

попитал дали украсата на т.нар. черновърхова керамика е орнаментация (с.259)?  
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След като е аргументирала особеностите на всеки от трите региона, посочила е 

приликите и различията между тях, както и връзката им с материалите от 

Горнотракийската низина, дисертантката насочва вниманието си и извън границите 

на страната – в южна, югоизточна и югозападна посока. Самичкова търси сходства и 

различия в районите на Източна и Западна Тракия, Източна Македония,  Източното 

крайбрежие на Мраморно море, Троада, Витиния, Егейските острови, достигайки чак 

до Централна Анатолия. В случая, тя ползва наблюденията на В. Николов (1998). 

Съвсем прилежно са описани обектите с къснонеолитна керамика, направен е кратък 

историографски преглед и са посочени откритите аналогии. Смятам, че тази част 

натоварва дисертацията излишно. Положеният труд не се рентира особено, предвид 

ползването само на публикувани материали, като някои публикации са с доста стара 

дата. Още повече, че такава далечна „разходка“ в южна посока не е включена в целите 

на дисертацията. Но така или иначе, този екскурс завършва цялостната картина на 

къснонеолитните керамични комплекси в очертания район на Балканите и Мала Азия. 

Аргументирани са взаимодействията между обитателите на двете области през 

късния неолит – в смисъл на концептуални сходства, както и често срещани локални 

особености – нещо неминуемо, предвид големината на въпросната територия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В края на дисертацията са посочени основните резултати от изследването – общото и 

локалното в трите региона. Като все още неясен Самичкова посочва проблема с най-

ранните етапи на късния неолит, но с желание за бъдеща дискусия, бих прибавил и 

дефиниране критериите за края на късния неолит. 

По отношение на ползваната литература, твърдя, че е подробна и грамотно изписана. 

Целият илюстративен материал е старателно изработен и изключително полезен за 

читателя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Предвид оскъдната информация за района и периода, темата на обсъждания труд е 

подбрана удачно; използван е респектиращо количество керамичен материал, голяма 

част от който непубликуван; авторката има лично участие в много от теренните 

проучвания; справила се е с обработката на материалите и е съумяла сполучливо да ни 

ги представи  в текст и илюстрации. Един от най-важните ми критерии за оценка на 

дисертационен труд е до каква степен от него научавам нови неща. В този смисъл, 

трябва да изразя задоволството си от получената нова информация.  

Предвид посочените качества на дисертацията, независимо от добронамерените ми 

забележки, с пълна убеденост предлагам да се присъди образователната и научна 

степен „доктор“ на Галина Петкова Самичкова. 

15.07.2022 г.         

                                           (доц. д-р Стефан Чохаджиев) 
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