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Настоящата публикация представя 
късноантичната крепост на хълма Хи-
сарлъка над гр. Кюстендил в светлината 
на данните за нея, придобити по време 
на проведените в далечните 1961, 1966-
1978 години археологически проучвания 
под ръководството на автора. Явяващи 
се пряко продължение на разкопките на 
проф. Йордан Иванов от 1906-1912 г., 
тези проучвания доведоха до доизясня-
ване и прецизиране плана на крепостта, 
на основните елементи от укрепителната 
система, на строителните периоди и да-
тировката. Разкрита е почти цялата дъл-
жина на куртината, документирани са 
нови порти, потерни и кули, съоръжения 
и конструкции, централният водопровод 
на крепостта. Всички те намериха отра-
жение в допълнения и коригиран план с 
регулация и нивелация, включително и с 
прецизирани световни посоки. Независи-
мо от корекциите, първоначалният план 
на проф. Й. Иванов остана водещ в ця-
лостната ни работа.

Въпреки усилията и желанията на ав-
тора не бяха реализирани изследвания във 
вътрешността на укрепената площ, заета 
изцяло от  борова гора, които биха допри-
несли в значителна степен при изяснява-
нето на ключови въпроси относно хроно-
логията и стратиграфията на обекта. 

Хронологическият обхват на изслед-
ването е в рамките на IV – VI в., времето 
на съграждане, обитаване и ремонти на 
крепостта. 

Редица обективни причини забавиха 
навременното представяне на резултатите 
от разкопките. По-голямата част от пред-
ложената на следващите страници научна 
информация е непубликувана и се обна-

родва за първи път. Частични сведения 
за резултатите от тези проучвания са от-
разени в годишните отчети – т. нар. АОР 
на НАИМ-БАН; в Пленарния доклад на 
XVII-та Национална археологическа кон-
ференция, проведена в гр. Кюстендил през 
1972 г.; в сборници и водачи на археологи-
чески паметници от района (1976, 1978); в 
дисертацията на автора за научната и об-
разователна степен „доктор“ (кандидат на 
историческите науки) – АИМ-БАН, 1980 
г. и автореферата към нея.

В археологическите проучвания през 
различните кампании са участвали архе-
олозите от ОИМ – Кюстендил: Л. Стай-
кова (1975 г.), М. Долмова (1975 г.), П. 
Алякова (1977 г.), както и техническите 
сътрудници Ст. Игнатов, А. Семерджие-
ва. Разкопките се извършваха от наемни 
работници и ученически бригади, финан-
сирани от ОИМ – Кюстендил.

Графичната документация в по-голя-
мата си част е дело на арх. Ю. Фърков, 
тогава студент във ВИАС, както и на 
архитектурните техници Ст. Гошев и Е. 
Крондева – АИМ-БАН, арх. Ст. Очипал-
ска, арх. М. Минева, арх. В. Слокоски от 
Проектантска организация – Кюстендил.

Тахиметричната и нивелационна 
снимка е направена от техническата 
служба на ГНС – инж. Г. Бояджиев, тех-
ниците Г. Наков и С. Ризов, инж. М. Де-
янова. 

Фотодокументацията е дело на ръ-
ководителя на разкопките, сътрудници и 
уредници в музея и центъра за фотодоку-
ментация и фотопропаганда. 

На всички участници изказвам дъл-
бока благодарност!

В отделни сектори на крепостната 

ПРЕДГОВОР
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стена е правена частична консервация 
под ръководството на арх. Младенова 
(1968 г.) и арх. Станева (2000 г.) от НИПК. 
Извършена е запечатка или възстановява-
не на фасадите по оригиналния градеж, 
изграждане на сводове по документирани 
пети и снимки от първоначалното проуч-
ване. Нивото на оригиналния градеж е 
сигнирано с червени каменни плочи или 
оловна пластина.

Настоящият труд представя текст и 
богат илюстративен материал – графич-
ни заснемания, реконструкции, снимки, 
както и две сравнителни таблици. Пуб-
ликацията е провокирана и реализира-
на като част от проекта „Акрополът на 
Пауталия – пътешествие във вековете“ 
(2011-2012 г.), финансиран по Нацио-
налната програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“, най-голямата 
инвестиция в областта на туристическа-

та инфраструктура на община Кюстен-
дил.

Цялостната реставрация и консер-
вация на късноантичната и ранновизан-
тийска крепост на Хисарлъка се изпъл-
ни от колектив, под ръководството на 
доц. д-р Л. Слокоска и арх. Ю. Фърков 
и представлява съществен принос в ця-
лостното проучване на Пауталия и къс-
ноантичното крепостно строителство в 
дн. български земи и на Балканите.

Приемам с благодарност решението 
на колегите от НС на НАИМ-БАН и лич-
но на директора доц. д-р Л. Вагалински 
представеният труд да бъде публикуван в 
издание на Института.

Искам да благодаря и на редактора на 
тома гл.ас. д-р В. Кацарова, която през ця-
лото време ми съдействаше активно и пое 
техническата обработка на материала.

От автора


