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1. Църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново според последните археологически 

разкопки /1992-1995 г./ (Предварително съобщение).  // М и н а л о, 1997, 2, 41-53, Табл. 
I-VI, цветна корица. [съавт. К. Тотев, И. Чокоев]. 

Представени са резултатите от последните археологически проучвания на църквата „Св. 40 мъченици”. 
Въз основа на стратиграфските наблюдения и откритите находки е направен предварителен опит за 
периодизация и хронология на възникването и развитието на църквата, манастира и средновековния некропол. 
Предложен е пълен преглед на резултатите от досегашните разкопки и проучвания на обекта. Посочени са 
проблемите, свързани с архитектурната история на църквата, хронологията и датировката на стенописите, 
некропола и въпроса за идентификацията на гроб №39, стратиграфията на обекта и историческата 
интерпретация на писмените извори и данните от разкопките. 

Стратиграфията на обекта южно от църквата е следната: 1. пласт с тракийски материали от ІV-ІІІ в., 2. 
пласт, свързан със строежа и функционирането на ранновизантийското укрепление през VІ в., 3. 
средновековен пласт от ХІІІ-ХІV в. с вкопани в него фундаменти на църквата, манастирските крила и гробове 
от некропола, 4. пласт от ХV-ХІХ в., 5. пласт от разрушенията, причинени от земетресението през 1913 г.    

Представени са подробни данни за новооткритите архитектурни особености, детайли по плана и 
конструктивни елементи на наоса, притвора, екзонартекса, Западната пристройка и галериите от север и юг. 
Откриха се стилобатите на неизвестни от преди по-ранна Северна и Южна галерия и на нов портик от север. 
От некропола на църквата са проучени деветдесет гроба с богат инвентар: златни и сребърни пръстени, златни 
обеци, сребърни и позлатени копчета, огърлия от полускъпоценни камъни и кехлибар, стъклени гривни, 
златосърмен текстил.  

Въз основа на тези данни е направена нова строителна периодизация. Църквата „Св. 40 мъченици” е 
построена във времето непосредствено преди 1230 г. от цар Иван Асен II. След известно време от запад е 
изграден притвор. По-късно този притвор отчасти се е съборил, а неговото преизграждане остава във времето 
до края на ХІІІ в. В края на ХІІІ в. – началото на ХІV в. от север и юг се добавят новооткритите галерии. Към 
първата половина на ХІV в. се отнася изграждането на екзонартекса на църквата. Във втората половина на ХІV 
в. върху неговите основи е издигната Западната пристройка. Строителството на новите масивни галерии, на 
мястото на по-ранните, е в самия край на ХІV в. Датировката на некропола може да се търси най-рано във 
втората половина или края на ХІІІ в., а най-късно в последните години на ХІV или началото на ХV в. 

 
2. За датировката на крепостните стени край река Янтра във Велико Търново.                 

// Г о д и ш н и к на Националния исторически музей, 1997, ІХ, 267-272, Фиг. I-V. [съавт. К. 
Тотев]. 

През последните 30 години на ХХ в. бяха открити неизвестни крепостни стени, бойни кули и 
водоснабдителни съоръжения по левия бряг на Янтра, които остават в района на манастира край църквата „Св. 
40 мъченици“. Те са отнасяни от проучавтелите към широките граници от ІV в. до ХІV в., като същевременно 
не бяха привеждани убедителни доказателства за защитата на тези датировки. Стратиграфските наблюдения и 
намерените материали при последните археологически разкопки на комплекса край църквата обаче позволиха 
да се изясни относителната хронология на културните напластявания и строежи от различните епохи, със 
сигурност да се датира това фортификационно строителство, като се откриха и неизвестни съоръжения и 
елементи, които допълват данните за него. 

Пластовете зад западната крепостна стена са наслоени в следния ред: материк от песъчлива пръст с 
канелен цвят; зад потерната има настилка от камъни, скални отломъци, фрагменти тракийска керамика от 
ранножелязната и късножелязна епохи, и животински кости, а върху нея – три огнища; следва тънък пласт 
сивокафява пръст, смесена също с тракийска керамика. В тези три пласта е вкопана основата на крепостната 
стена. На нивото на цокъла на фундамента се откри голямо бъркало за хоросан от нейното строителство. Над 
бъркалото преминава пласт речен чакъл, който се явява настилка на обходна улица от вътрешната страна на 
западната крепостна стена. Върху настилката лежи пласт кафява пръст смесена с ранновизантийска кухненска 
и амбалажна керамика от V-VІІ в. Над тази пръст следва пласт речен пясък от прииждане на реката, при което 
тя е прехвърлила полуразрушената вече крепостна стена. Над пясъка има дебел пласт кафява пръст, даващ  
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нивото на средновековния терен, на който е построена църквата около 1230 г. и вкопани гробовете от нейния 
некропол. Пълното отъствие на материали от VІІІ-ХІІ в. изключва възможността на това място да се търсят 
останки на градежи от това време. Върху средновековния терен има бъркала за хоросан и пласт строителни 
отпадъци, свързани с по-късните строителни етапи на църквата „Св. 40 мъченици“ и манастира през ХІІІ в. и 
ХІV в. Над тях е пластът с материали и мюсюлмански гробове от османския период /ХV-ХІХ в./, запечатани от 
останките от разрушителното земетресение през 1913 г. 

Откриха се и няколко интересни и неизвестни до този момент съоръжения, свързани с 
ранновизантийските крепостни стени. Това са допълнително изградена квадратна бойна кула; настилка на 
обходна улица и подпорна стена край нея; стълбищно помещение със стълбище пред потерната, с издигаща се 
над тях надвратна кула. Установи се, че при строежа на крепостните и водоснабдителните съоръжения са 
използвани скари от дървени сантрачи, конструктивен прийом който рядко се среща в ранновизантийското 
крепостно строителство. 

Разглежданите крепостни стени и свързаните с тях съоръжения несъмнено са изградени през 
ранновизантийския период. Наличния археологически материал и сравняването на строителната техника с тази 
на ранновизантийската крепост, издигаща се на хълма Царевец, позволява тяхното датиране в VІ в. Строежът 
на тези крепостни стени край река Янтра, в западното подножие на хълма Царевец, които оформят специално 
укрепление, повдига важни въпроси, свързани с възникването, развититето и териториялни обхват на 
ранновизантийския град, за включването на тази новоукрепена територия в крайречната ивица в общия 
градоустройствен план и неговото стратегическо място в единната градска укрепителна система през VІ-VІІ в. 

 
3. За функциите на ранновизантийското укрепление край река Янтра във Велико 

Търново. // И з в е с т и я на Исторически музей – Велико Търново, ХІІ, 1997, 143-155, Обр. 
1-3. [съавт. К. Тотев]. 

Представени са всички мнения от оживената дискусия, резултат от откриването на мощната крепостна 
стена с бойни кули край река Янтра и свързаната с нея друга крепостна стена, с вградено в ширината й 
стълбище, в западното подножие на хълма Царевец, по повод тяхната датировка и предназначение, които все 
още оставаха неучотчени. Във връзка с това стратиграфските наблюдения и откритите материали при 
археологическите разкопки през 1992-1995 г. на комплекса при църквата „Св. 40 мъченици” позволиха със 
сигурност да се датира строителството и изоплзването на тези крепостни стени в ранновизантийския период 
през VІ-VІІ в., които  всъщност оформят голямо укрепление в западното подножие на хълма Царевец. Така се 
постави въпросът за неговото основно предназначение, като се потърси функционалната връзка на неговите 
основни съоръжения: крепостни стени, бойни кули и кули-кладенци, обходна улица и стълбището, изградено в 
ширината на южната крепостна стена, което е осъществявало пряка комуникация между ранновизантийската 
крепост на хълма и новоукрепената територия в крайречната ивица. В резултат на направените наблюдения и 
анализи се достигна до извода, че основното предназначение на укреплението край Янтра е свързано с 
обезпечаване сигурността на кладенците, чрез които е осъществявано доставянето на питейна вода за 
ранновизантийския град.  

В тази връзка са представени и всички проучени водоснабдителни съоръжения в ранновизантийската 
крепост на хълма Царевец, които са четири водохранилища и кладенец с неустановена датировка. Те обаче не 
са били предназначени да осигуряват задоволяването с питейна вода на цялата крепост. По тази причина е 
построено укреплението в нейното западно подножие, с големи кладенци, вградени в две от бойните кули. От 
това укрепление са изцяло проучени западната крепостна  стена, в която има порта и потерна с надвратна кула, 
полукръгла кула, допълнително изградени квадратна кула и три контрафорса, три U-образни кули, 
правоъгълна кула-кладенец и ъглова трапецовидна кула-кладенец. С последната кула-кладенец е свързана 
южната крепостна стена на укрепелнието, в чиято ширина е вграден проход със стълбище, започващо от 
кулата и достигащо до крепостта на хълма Царевец. Освен тях са разкрити и неизвестна досега обходна улица, 
подпорна стена, малко площадно пространство, стълбищно помещение със стълбище към потерната. Засега 
няма данни за жилищни или култови сгради във вътрешността на укреплението.   

Очертаната функционална връзка между едновременно построените, в непосредствена близост, 
фортификационни и водоснабдителни съоръжения показват, че те са били предназначени за редовното и 
сигурно задоволяване с вода на главната крепост на ранновизантийския град. Това явно е основната причина 
за изграждането на укреплението край реката, в западното подножие на хълма Царевец. Може да се допусне, 
че с укрепяването на над 25 дка площ е осигурено и ново, допълнително пространство за защита на околното 
население. Новоизградените крепостни стени и кули-кладенци трябва да се приемат за едно специфично 
укрепление, защитаващо основния водоснабдителен комплекс на ранновизантийския град, при неговото 
териториално разширение по времето на император Юстиниян І. 

 
4. Ранновизантийската крепост на хълма Девинград във Велико Търново. 

/фортификация, водоснабдяване, жилищно строителство, планировка и датировка/.     
// И з в е с т и я   на  Исторически  музей – Велико Търново, ХІІІ, 1998, 175-200, Обр. 1-6, 
Табл. І-ІІІ. 
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В студията са събрани, систематизирани, анализирани, обобщени и представени всички известни 
данни, сведения и резултати от археологически разкопки и специално проведени за целта теренни обхождания 
на голямата крепост на хълма Девинград, която е част от ранновизантийския град, разположен на територията 
на Велико Търново. 

 Фортификация. Източната част на крепостта, която има триъгълна форма с площ около 110 дка, не е 
проучвана с разкопки. Там са фиксирани дълга външна източна крепостна стена и плитък ров пред нея. При 
обхожданията се откри структура, която наподобява голямо триъгълно укрепление. В зидарията на 
крепостното строителство не е използван хоросан. Датирането на тази част на крепостта е проблематично, но 
има основания да се предположи, че тя е използвана още в ранновизантийския период. Средната част на 
крепостта е тясна, издължена, с площ 9 дка. Тук са проучени източната крепостна стена и голяма петоъгълна 
порта с два входа, на която е направена специална графична реконструкция. От северната крепостна стена се 
забелязват само отделни участъци. От юг се издигат над 40 м високи скали. Западната част на крепостта е с 
триъгълна форма и площ 45 дка. Разкрити или видими са малки сектори от североизточната, северната и 
югоизточната крепостни стени. Документиран е планът на Южната порта, която е частично разкопана. Тя 
представлява обикновен проход в крепостната стена, отбраняван от кръгла кула. По-късно около кулата е 
иззидана допълнителна стена и тя придобива петоъгълна форма. При обхожданията се откри неотбелязана 
досега вътрешна напречна крепостна стена /с предполагаеми очертания на две кули и порта/, която разделя 
западната част на крепостта на две половини – северна и южна. Получиха се данни и за локализирането на 
преградна крепостна стена, която започва от североизточния ъгъл на западната част на крепостта и се спуска 
по склона на хълма, пресичайки трасето на път в неговото подножие, който е извеждал към 
ранновизантийския град. Водоснабдяване. Основният водоснабдителен комплекс се състои от каптиран 
извор, дълъг зидан водопровод и голямо засводено водохранилище с чешми, разположено в североизточния 
ъгъл на западната част на крепостта. В средната част на крепостта е открито водохранилище, изсечено в 
скалата.  Жилищно строителство и планировка. Засега данни за жилища има единствено за западната част 
на крепостта, където са проучени няколко сгради. Установи се, че стръмните склонове са терасирани в четири 
широки тераси, чрез които е осигурена равна площ за вътрешното застрояване на крепостта. Останките от 
масивна сграда пред източната крепостна стена на средната част на крепостта подсказва за възможността там 
да е имало църква. Строителна техника и материали. При всички видими стени на фортификационните 
съоръжения е използвана техника опус имплектум и бял хоросан с едро счукана тухла. Външните лица са 
зидани с големи рустицирани блокове, а вътрешните – малки полуобработени камъни. При 
водоснабдителните съоръжения е използвана смесена техника – тухли и камъни или само тухлена зидария и 
фугировки с хидрофобен хоросан. Жилищните сгради са зидани с камък и калова спойка. Датировка. 
Сигурните данни от разкопките отнасят крепостта към VI в. На базата на приведените паралели, наблюдения 
и изводи, които пряко я свързват с крепостта на съседния хълм Царевец, може да се предположи, че крепостта 
на хълма Девинград е изградена във втората половина на IV в. или в началото на V в. Подградие. От 
подградието в западното подножие на крепостта са проучени сграда с базиликален план, две масивни каменни 
сгради с обществен характер, грънчарска пещ, полувкопана постройка и водоснабдително съоръжение. 
Подградието е датирано в IV-V в. Наименование. Името на тази крепост засега не е известно.  

Характер и функции. Представената крепост има мощна фортификация, отлично водоснабдяване, 
значително жилищно застрояване и подградие. Тя е част от системата за защита на старопланинските проходи 
и пътищата по Арбанашкото плато. Установените военно-отбранителни, комуникационни и 
градоустройствени връзки показват, че крепостта на хълма Девинград трябва да се разглежда като 
самостоятелно градско ядро, включено в единната отбранителна система и обща структура на 
ранновизантийския град Зикидева, заедно с крепостта на съседния хълм Царевец и укреплението, изградено в 
неговото западно подножие. 

 
5. Църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново според последните археологически 

разкопки. // Т р у д ы VІ Международного конгресса славянской археологии. Общество, 
экономика, култура и исскуство славян. т. 4. Москва, 1998, 104-114, Обр. 1-4. [съавт. К. 
Тотев, И. Чокоев]. 

Представени са новите резултати и наблюдения от последните археологически разкопки, които по-
ясно хронологически открояват строителната история на комплекса край църквата “Св. 40 мъченици”. 
Първоначално е била построена църквата, чиито обем е включвал единствено сегашния наос. Притвор не е бил 
необходим, предвид гробничния замисъл, за който насочва по-високото подово ниво на южния кораб, където 
са изградени две мраморни гробници. Според данните от ктиторския и триумфален надпис на цар Иван Асен 
ІІ, тази царска църква вече се е стенописвала през пролетта на 1230 г., от което следва, че нейното изграждане 
може да се отнесе към предшестващите няколко години. Строителството на притвора, както и последвалото го 
преизграждане, вследствие събарянето на северозападния му ъгъл, най-общо могат да се впишат до края на 
ХІІІ в. Двете по-ранни галерии от север и юг следват непосредствено възстановителните работи по притвора в 
края на ХІІІ или началото на ХІV в. Изграждането на екзонартекса може да се отнесе към първата половина на 
ХІV в., а на Западната пристройка – във втората половина на ХІV в. Строителството на новите две галерии, 
северно и южно от църквата е преди падането на столицата под турска власт през 1393 г. 
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6. Нови данни за архитектурата на Екзонартекса на църквата “Св. 40 мъченици” във 

Велико Търново. // Т р у д о в е на катедрите по история и богословие – Шуменски 
университет “Епископ Константин Преславски”, 1998, т. 2, 81-104, Обр. I-XIII. [съавт. К. 
Тотев]. 

Разгледан е въпросът за архитектурата и стенната декорация на Екзонартекса на църквата „Св. 40 
мъченици” на базата на резултатите от археологическите проучвания през 1992-1995 г. Тази част на църквата 
не е била обект на отделно проучване и датирането на стенописите в нея се отнасяше към времето, отбелязано 
в ктиторския надпис на цар Иван Асен ІІ. Представени са в хронологичен ред всички досегашни разкопки и 
проучвания на архитектурата и стенописите в Западната пристройка на църквата, която е построена върху 
основите и стените на Екзонартекса, реализирани от М. Москов, Б. Игнатов, Б. Кузупов, В. Вълов, С. 
Бояджиев, Т. Теофилов, А. Попов, З. Баров.  

Стратиграфията в Екзонартекса, неговият план и основни архитектурни елементи от неговата 
конструкция са изяснени и подробно описани за пръв път. Представена е цялостна архитектурна 
реконструкция. Екзонартексът има трапецовиден план и масивни стени от север, запад и юг. От изток той няма 
отделна стена, защото е опрян до западната фасада на притвора на църквата. В четирите ъгъла на Екзонартекса 
се издигат масивни контрафорси, западната двойка от които е долепена до разрушената крепостна стена на 
ранновизантийското укрепление и оградната стена на манастира. Почти в средата на северната и южната стени 
е направен по един вход. От западната страна на входовете остава по един широк аркиран отвор, докато 
западната стена има два големи аркирани отвора, разделени от масивен стълб. Екзонартексът е бил покрит с 
полуцилиндричен свод и керемиден покрив. Южната и северна фасади са имали стенописна украса, от която се 
откриха отделни фрагменти от цокълната декорация. Цялата вътрешност на Екзонартекса също е била покрита 
с фрески. От тях се е запазила голяма част от стенописния цокъл, имитиращ мраморна облицовка, както и 
няколко големи сцени с монашеска тематика на западната фасада на притвора, която остава източна стена на 
Екзонартекса. 

Изграждането на Екзонартекса е било наложено от необходимостта от разширение на църквата „Св. 40 
мъченици” във връзка с новите функции, които храмът започва да изпълнява като католикон на 
новопостроения, вероятно през ХІV в., манастир. В този смисъл Екзонартексът придобива важна функция, 
свързана с църковните служби на манастирското братство, която му отрежда основно място при оформянето 
на цялостния манастираски план. Освен това със строителството на Екзонартекса е била допълнително 
укрепена от запад църквата „Св. 40 мъченици”, за да се предотврати нейното повторно събаряне. 

 Така строежът на Екзонартексът се явява своеобразно продължение на основния замисъл в 
планировката на царския манастир, който естествено откроява неговата комуникационна роля между 
представителната северна част с трапезарията и монашеското общежитие, и южното крило с игуменарната на 
Великата лавра. По този начин се очертават два добре обособени двора, разделени от църквата „Св. 40 
мъченици”, която функционално и архитектурно е свързана чрез страничните галерии и Екзонартекса с 
останалите манастирски постройки. 

Връзката на Екзонартекса с църквата и непосредствената близост до крилото с монашеските кили 
определят неговото важно мястото в манастирския живот и ритуали, и несъмнено допринасят за цялостното 
оформяне и завършения архитектурен план на царската Велика лавра „Св. 40 мъченици” през XIV в.  

 
7. Екзонартексът на църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново. // М и н а л о, 

1998, 3, 25-45, Обр. I-ХI, цветна корица. [съавт. К. Тотев, Д. Косева]. 
Специално внимание е отделено на пренебрегвания досега въпрос за строителната история на 

Екзонартекса на църквата „Св. 40 мъченици”, изграден преди т. н. Западна пристройка. Въз основа на 
новооткрити конструктивни елементи и части от него при последните археологически разкопки окончателно 
се уточни планът, измериха се дължината, ширината и височината на стените, направиха се наблюдения за 
строителната техника и материали, изследва се и проблемът за външната и вътрешната декорация. Въз основа 
на всички събрани данни е предложен вариант за цялостна обемна реконструкция. Според нея Екзонартексът е 
имал ажурна конструкция, състояща се от висок каменен цокъл на северната, западната и южната стена, върху 
които се издигал по един масивен стълб. Стълбовете са били свързани с надлъжните стени посредством арки, 
оформящи големи аркирани отвори. Четирите ъгъла на постройката всъщност представляват мощни 
контрафорси. Върху стените и контрафорсите е стъпвал полуцилиндричен свод и двускатен покрив, с 
триъгълни фронтони от изток и запад. От изток Екзонартексът е долепен до западната фасада на притвора. На 
северната и южната стена е имало по един вход. 

За пръв път е направен опит за пълна възстановка на стенописната украса по фасадите и в интериора 
на Екзонартекса. Установи се, че северната и южната фасади са имали висок стенописан цокъл. Откриха се 
неизвестни фрагменти и от цокълната декорация по вътрешното лице на стените. Тя преставлява големи 
правоъгълници с вписани в тях кръгови и розети, имитиращи плочи от мраморна облицовка. Върху източната 
стена са оцелели т. н. „защипани стенописи”, които досега бяха погрешно считани за фасадна украса на 
притвора и датирани според надписа на цар Иван Асен ІІ към 1230 г. Оказа се, че същите тези фрески са част 
от интериорната украса на Екзонартекса, тъй като се свързват със стенописния цокъл по неговите вътрешни 
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страни. Освен това в тематично отношение запазените живописни сцени в Екзонартекса са в пряка връзка с 
пустиножителството – това са епизоди от живота на изтъкнати монаси и отшелници: „Пророк Илия, хранен от 
гарвана”, „Посещението на св. Антоний Велики при св. Павел Тивейски” и „Видението на Прокъл”, както и 
две сцени с двойки монаси от втория регистър на стенописната декорация. Въз основа на направения стилов и 
иконографски анализ и посочените паралели е предложена нова датировка на фреските в Екзонартекса на 
църквата „Св. 40 мъченици” в ХІV в. Посочените аналогични като местоположение и конструкция 
екзонартекси от Византия и Сърбия също поставят Екзонатрекса на търновската църква в границите на ХІV в. 

Направените изводи се явяват важни доказателства за включването на Екзонартекса в общия план на 
царската Велика лавра към средата на ХІV в. Установените дани и наблюдения по отношение на строителната 
периодизация на манастира позволяват да се открои последователността в изграждането на някои от основните 
сгради в неговата западна част. Първо е построена западната оградна стена на комплекса. На фуга към нея е 
долепен Екзонартексът. Югоизточният контрафорс на Екзонартекса е конструктивно свързан чрез вътрешна 
подпорна стена, терасираща южния двор, със северната фасада на Южното манастирско крило, което показва 
че те са построении едновременно. Западното манастирско крило, където са разположени монашеските килии, 
може да предхожда изграждането на Екзонартекса. Не е изключен обаче вариантът целият западен сектор на 
Великата лавра да е изграден по едно и също време по предварително изготвен план. Така връзката между 
обширния северен двор и по-малкия двор от юг на царския манастир е осъществена през вътрешността на 
Екзонартекса. В същото време представителната северна фасада с централния вход на църквата „Св. 40 
мъченици” е подчертана чрез долепения от запад към нея раздвижен обем на големия, богато живописан отвън 
и отвътре Екзонартекс.  

 
8. За едно неизвестно преустройство на Западната пристройка на църквата “Св. 

Четиридесет мъченици” в Търнов. // И з в е с т и я   на  Исторически  музей – Велико 
Търново, ХІV, 1999, 115-129, Обр. I-VI. 

В резултат от последните разкопки на църквата „Св. 40 мъченици” се откриха доказателства за 
няколко преустройства и ремонти, които позволиха разграничаването на отделни строителни етапи и 
възстановяването на първоначалния външен вид и конструкции, установиха се подовите нива и се    
разшириха възможностите за изясняване на предназначението на Екзонартекса и Западната пристройка. 
Западната пристройка е изградената върху основите на Екзонартекса чрез допълнително уширяване на 
надлъжните стени. Така новата пристройка има дебели северна и южна стени с контрафорси в двата източни 
края. В ъглите на западната фасада се издига по един ризалит, между които остава голяма арка, очертаваща 
свода на покрититето. 

Екзонартексът е изграден към средата на ХІV в. от запад на църквата и се допира до западната 
оградна стена на манастира и крепостната стена на ранновизантийското укрепление под нея. В средата на 
неговата западна стена се издига четвъртит зидан стълб, носещ тухлени арки, оформящи два големи отвора, 
върху които е лягал полуцилиндричния свод на Екзонартекса. 

Западната стена на Западната пристройка е надстроена върху стената на Екзонартекса. Долната й 
половина се състои от две големи фронтални ниши и по-малка странична ниша от север. Южната ниша има 
аркиран прозорец, а дъното на северната ниша е оформено от две малки аркирани ниши. От едната малка 
ниша се е преминавало в неголямо помещение с дървен таван, изградено в дебелината на северния ризалит. 
Над това помещение има друго малко засводено помещение. Неговият нисък вход извежда към тясна 
вътрешна галерия, разположена над двете големи арки. До галерията се е достигало през вход, разположен в 
южния ризалит, и по тясна каменна стълба, преминаваща над южната арка. В двете надлъжни стени на 
галерията има по няколко прозореца, гледащи към реката и към вътрешността на Западната пристройка. 

Наличието на многобройни фуги между отделните конструктивни елементи, няколкото 
преизграждания, изсичания и всичания на арки, подзиждания, добавяне на стени и др., които досега не са 
отбелязвани и коментирани, очертават неизвестно до този момент преустройство на западната стена и 
вътрешната галерия на Западната пристройка. При нейния строеж е била използвана почти изцяло запазената 
западна стена на Екзонартекса с двете арки и зидания стълб между тях, но пред тях е издигната новата 
западна фасадна стена. Непосредствено над големите ниши е изградена вътрешната галерия и стълбището. 
Чрез тях е осигурен подход към камбанария, центрирана по оста на Западната пристройка. В определен 
момент е било извършено преустройство на централната част на галерията чрез преизграждане на арките на 
големите ниши. Направена е нова странична ниша от север. Подът на вътрешната галерия е повдигнат, 
удължено е стълбището към нея, а в северния й край е оформено малко помещение, изградена е нова 
вътрешна стена с прозоречни отвори.  

  Предназначението на Западната пристройка досега беше определяно като гробнично, заради 
откритите в нейната вътрешност общо шестнадесет гроба. Оказва се обаче, че два от тях са вкопани преди 
строежа не само на пристройката, но и на Екзонартекса и принадлежат на некропола на църквата от XIII-XIV 
в. При останалите гробове се разграничават две нива, датирани в следстоличния период на Търнов от края на 
ХІV в. до ХVІІ в., във времето когато църквата „Св. 40 мъченици” отново става квартален храм с голям 
светски некропол, а в Западната пристройка са погребвани видни търновски граждани.   
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9. Наосът и притворът на търновската църква “Св. 40 мъченици” /архитектура, 
живопис, периодизация/. // М и н а л о, 1999, 4, 23-49, Обр. I-IV, цветна корица. [съавт. К. 
Тотев, Д. Косева]. 

Окончателното изясняване на възникването, развитието и функциите на църквата “Св. 40 мъченици” 
(наос, притвор, галерии, Екзонартекс, Западна пристройка, късни галерии) е резултат от последните 
археологически разкопки през 1992-1995 г. То е тясно обвързано с допроучването на некропола, определяне на 
неговите граници и цялостно доразкопаване на сградите и дворните пространства на манастирския комплекс, 
необходимо за по-широки стратиграфски наблюдения на целия обект. За първи път след по-вече от 100-
годишните археологически проучвания е направено пълно и подробно представяне на всички архитектурни и 
конструктивни данни за църквата “Св. 40 мъченици” /фундаменти, стени, фасади, ниши, стилобати, гробници, 
подови настилки, колони, бази и капители, арки, строителни фуги, мазилки, фугировки, стенописи/ и въз 
основа на тях е предложена нова строителна периодизация и датировка. Проследяването на тематиката, стила 
и иконографията на цялата живописна украса, заедно с установените нови архитектурни и конструктивни 
особености на царската църква, позволяват на този етап от проучванията да се очертае нейната строителна 
история, характер и предназначение.  

Първоначално църквата е включвала само сегашния наос с трите полукръгли абсиди. Имала е входове 
от запад и север, като пред последния е изграден масивен портик. Църквата е била кръстокуполна, а шестте 
колони в наоса са стъпвали върху единични фундаменти. През 1230 г. върху една от тях е издялан ктиторския 
и триумфален надпис на цар Иван Асен ІІ. Подовото ниво в южния кораб е специално повдигнато, за да се 
подчертае мястото, където са изградени царските гробници и поставени владелтелските саркофази. Цялата 
вътрешност е била покрита със стенописи, от които в южната абсида се откри цокълна драперия с инициалите 
на няколко от светите 40 мъченици. През 1236 г. в новоизградена гробница в северозападния ъгъл на наоса е 
погребан Св. Сава, архиепископ на Сръбия. По-късно към църквата е пристроен притвор. 

В резултат от поддаване на терена от северозапад част на наоса и притвора са били разрушени. 
Веднага след това църквата е изцяло възстановена, а под колоните са направени два отделни кръстовидни 
стилобата. Църквата отново е кръстокуполна, притворът е засводен, но е възможно да е имал малък купол. По 
късно са издигнати галерии от юг и север на църквата, а пред северния вход отново е направен портик. По това 
време е предприето цялостно стенописване на наоса и притвора. 

През Първия строителен период църквата „Св. 40 мъченици” е замислена и построена от цар Иван 
Асен ІІ в годините преди 1230 г. като царска фамилна гробница. Използвайки сведенията в житието на Св. 
Сава, че църквата се е намирала в манастир, изграден лично от цар Иван Асен ІІ, Ат. Попов обяви, че 
откритите сгради около храма оформят царската Велика лавра „Св. 40 мъченици”, отнасяйки обаче нейното 
строителство в края на ХІ-ХІІ в. Първоначалното изграждане на манастира в периода 1230-1235 г. е другата 
теза, издигната също въз основа на данните от изворите и наскоро подкрепена с резултатите от 
археологическите разкопки, при които се фиксира разрушаване на комплекса през 70-те години на ХІІІ в. 
Според В. Вълов времето между 1230-1235 г. е твърде малко за издигането на царския манастир. Според него, 
ако неговото строителство е било замислено и осъществено по-рано или едновременно с църквата, то това би 
трябвало да е отбелязано в ктиторския текст върху колоната. 

Освен новоразкритите сгради от комплекса около храма по различно време са проучени над двеста 
гроба от голям светски некропол. Той заема изцяло площта на северния и южния двор, като гробовете са 
изкопани непосредствено до самите зидове и пред входовете на някои от помещенията. Този некропол 
поражда съмнения в точността на сведенията в сръбските извори, тъй като неговото разполагане в цялото 
вътрешно пространство на комплекса не оставя възможности за нормалното функциониране на манастира. 
Наличието на такъв голям брой светски гробове не съответства и на характера на предполагаемия манастир, 
особено като се има предвид, че той, според историческите данни, е бил царска Велика лавра. Очевидно 
теренът около църквата е използван за представителен столичен некропол. Освен това трябва да се отбележи и 
липсата на притвор в първоначалния план на църквата, който е необходим и задължителен за всеки 
манастирски католикон. Ясно е, че в случая не може да се говори за изграждането на манастир още по времето 
на цар Иван Асен ІІ. В такъв случай е логично да се мисли, че около църквата „Св. 40 мъченици” с гробниците 
на царската фамилия трябва да са съществували жилищни крила, оформящи голямо владетелско имение.  

Вторият период на църквата, от втората половина на ХІІІ в. до средата на ХІV в., е свързан с 
функционирането й като представителен градски храм, около който се погребват изтъкнати хора от столичния 
елит, военни от висок ранг, както и граждани, отличили се с големи заслуги. Проучените тук многобройни 
гробове на мъже, жени и деца с богат инвентар характеризират един от най-големите и представителни 
некрополи на Търновград. През този Втори период сградите край църквата явно са изоставени, а двата 
обширни двора около нея са използвани само за погребална площ. Към наоса на църквата е добавен притвор. 
Към началото на ХІV в. е извършено основното преустройство и възстановвянане на църквата, при което са 
изградени кръстовидните стилобати за колонадата в наоса, както и купол над притвора. 

През Третия период църквата е включена в плана на новоизградения манастир, отбелязан за първи път 
около 1359-1360 г. като Великата лавра „Св. 40 мъченици”. Тогава са построени Екзонартекс, Западно 
манастирско крило и т. н. Крипта, Северна и Южна галерии, а сградата от изток и Южното крило са служили 
за трапезария и игуменарна. Наосът е живописан, а в притвора е стенописан пълен календарен цикъл. 
Вътрешността на Екзонартекса също е била изцяло покрита със стенописи. Некрополът в предишните си 
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граници вече не съществува. Наличието на царски надгробни плочи с надписи и скулптирани капаци на 
саркофази показва, че гробниците в църквата се преизползват, като освен това се изграждат и нови в наоса и 
притвора. През втората половина на ХІV в. вече може със сигурност да се твърди, че в църквата – католикон на 
манастирския ансамбъл отново се погребват членове на царската фамилия на Иван Александър – потомци на 
Асеневата династия. Във втората половина на ХІV в. е издигната Западната пристройка и нови масивни 
галерии от север и юг. 

Последният период от съществуването на средновековната църква е през годините на турското 
владичество, когато тя се превръща в квартален храм. Около нея отново се развива голям градски некропол, 
който обхваща времето от края на ХІV в. – началото на ХV в. до средата на ХVІІ в. Най-вероятната причина за 
изоставянето на некропола е събарянето на църквата „Св. 40 мъченици”, при което почти до основи са 
разрушени северната, а отчасти южната и източната стена на наоса, включително куполът, сводовете и 
галериите.  

 
10. Към фортификацията на Главния вход на средновековната крепост върху хълма 

Царевец във Велико Търново. // А р х е о л о г и я, ХLІ, 2000, 3-4, 69-79, Обр. 1-10. 
Преставени са нови данни и наблюдения за някои елементи от укрепителната система на Главния 

вход на столичната цитадела, които не са отбелязвани досега. Предложена е нова строителна периодизация с 
важни допълнения и детайлизиране на отделните етапи.  

Първият период се характеризира с преизползване на заварените ранновизантийски отбранителни 
съоръжения на Главния вход на крепостта. През първия етап е надстроена ранновизантийската порта /Първа 
порта на средновековната цитадела/, но допълнително е направена и малка потерна в северната стена на 
пропугнакулума. През втория етап изцяло е преустроена Първа порта и преизграден участък от северната 
крепостна стена. Пропугнакулумът на портата е преграден, към потерната е оставен малък вход, а 
новоизграден масивен контрафорс я е прикривал от север. До северната крепостна стена е построена голяма 
казармена сграда. Третият етап включва възстановяване на ранновизантийската кула от север на Първа порта 
и изграждане на вътрешно укрепление, в чиято вътрешност остава казармената сграда. Изградена е Втората 
порта на цитаделата в прохода между вътрешното укрепление и южната крепостна стена.  

Вторият строителен период се характеризира с изцяло ново строителство и укрепване на 
пространството западно от първоначалния вход на цитаделата, и с основно преизграждане на съществуващите 
крепостни съоръжения. През първия етап е изградена Трета порта западно от Първа порта и дълги крепостни 
стени, които ги свързват в общ входен комплекс. Вторият етап включва преизграждане на вътрешното 
укрепление и казармената сграда, а Първа порта получава съвсем ново устройство, вече без надвратна кула. 
Втора порта е премахната, но отбранителната й кула остава да действа. Третият етап е свързан с ново 
удължаване на Главния вход на запад със строителството на Четвърта порта и изсичането на ров в скалата 
пред нея. Има данни, които показват, че е възможно ситуирането и на Пета порта, разположена в средата на 
укрепения каменен провлак, между Четвърта и Първа порти. През четвъртия етап са изградени напречните 
крепостни стени, които се спускат по склоновете от Главния вход към река Янтра и затварят достъпа до 
подградията, осигурявайки тяхната непосредствена защита.  

Точна датировка на отделните строителни периоди и етапи не е възможно да се направи. По-вероятно 
е да се допусне, че етапите на изграждане, подсилване, укрепване и преустройство на съоръженията на 
Главния вход са свързани по-скоро с периодите на упадък и отслабване, когато е съществувала конкретна и 
реална заплаха от обсада и превземане на столицата, а не с времето на най-голямо могъщество и сила на 
царството.  

    
11. Новооткрити галерии на църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново.                  

// А р х е о л о г и ч е с к и вести, 2000, 2, 28-33, Обр. 1-3. [съавт. К. Тотев]. 
Newly found galleries in the Forty Holy Martyrs church in Veliko Tarnovo.                            
// A r h a e l o g i c a l Novelties, 2000, 2, 28-33, Fig. 1-3. [with K. Totev]. 

Представени са данни за неизвестни до този момент галерии на църквата “Св. 40 мъченици”, открити 
при новите разкопки на обекта. От първата Северна галерия се разчисти стилобат, изграден от ломен камък и 
кал, който е прорязан от масивните каменни стъпки на по-късната Северна галерия, проучена от В. Вълов. 
Друг, по-тесен, вътрешен стилобат е имало и край северната стена на църквата, но той е бил изцяло разрушен 
при строежа на джамията. Такъв стилобат обаче е бил запазен край южната стена, открит също от В. Вълов. 
Така се установява, че по-ранни галерии е имало и от двете страни на църквата. Тяхната носеща конструкция е 
била дървена, стъпваща на два отделни каменни стилобата, с едноскатен керемиден покрив и тухлена подова 
настилка. Пред северния вход на наоса допълнително е бил изграден портик, със същата носеща и покривна 
консткрукция, който е свързан със Северната галерия. 

Данните от разкопките позволяват да се направи и нова периодизация на строителството от север и юг 
на църквата “Св. 40 мъченици”. Първоначално, заедно със строежа на църквата, е построен масивният каменен 
портик с мраморна настилка пред северния вход на наоса. След неговото разрушаване са издигнати двете по-
рани галерии и новия портик от север. Галерия от запад, която да свързва новооткритите галерии, не е имало. 
Под стилобатите на ранните Северна и Южна галерии остават няколко гроба от средновековния некропол на 
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църквата, датиран от втората половина на ХIII в. до средата на XIV в. В самия край на XIV в. тези галерии са 
съборени и на тяхно място са издигнати нови масивни каменни галерии с арки, стъпващи на каменни стълбове.  

Строежът на раните галерии към средата на XIV в. показва времето когато църковният некропол вече 
не се използва, а около църквата “Св. 40 мъченици” е изграден царския манастир. Очевидно те очертават 
началния етап от създаването на Великата лавра и превръщането на църквата в негов католикон. Изграждането 
на тези галерии безспорно е свързано с разширяването на църковната площ и осигуряване на възможности за 
удобни връзки с манастирските крила и дворните пространства. 

 
12. Реконструкция на стенописния календар от църквата “Св. 40 мъченици”  във Велико 

Търново. // А р х е о л о г и ч е с к и вести, 2000, 2, 34-38, Обр. 1-2. [съавт. Д. Косева]. 
Reconstruction of the menology of the Forty Holy Martyrs church in Veliko Tarnovo.           
// A r h a e l o g  i c a l Novelties, 2000, 2, 34-38, Fig. 1-2. [with D. Kosseva]. 

  Представени са данни от новите разкопки на църквата “Св. 40 мъченици”, които позволиха да се 
направи пълна реконструкция на разпределението на календарните сцени от стенописния менологий във 
вътрешността на притвора, неуспешни опити за което имат всички досегашни изследователи.  

От първия етап на притвора, построен през втората половина на XIII в., са запазени само основите. 
Сегашните стени са от втория строителен етап, който може да се датира в първата половина на XIV в. 
Вариантите за обемна реконструкция на притвора са два – с изцяло сводово покритие и с купол. 
Разпределението на всички месеци от годината е съобразено с различните конструктивни особености на 
вътрешния обем на притвора. И в двата варианта ходовата линия, проследяваща месеците в календарния им 
ред, е една и съща. Църковната година започва с месец септември, разположен на северната стена, и 
продължава с месец октомври на южната стена. Ноември и декември запълват източната половина на свода, а 
януари и февруари – срещуположната западна половина на свода. В горната част на западната стена е месец 
март, а срещу него на източната стена остава месец април. Под него следват май и юни, а юли и август 
запълват долната част на западната стена. При вариант с купол основната схема на календара се запазва, но 
януари и февруари се оказват разделени от подкуполния барабан, а част от дните им се прехвърлят на 
прилежащата им половина на южната и северната стени. По същия начин са разпределени и дните на 
месеците ноември и декември. 

Календарът от църквата “Св. 40 мъченици” има най-близки паралели със стенописните менологии от 
църквите в Сърбия – Старо Нагоричино, Трескавец, Грачаница, Марков манастир и особено този в Дечани. 
Въз основа на посочените редица стилови и иконографски белези и аналогии, изписването на календара в 
търновската църква „Св. 40 мъченици“ може да се датира в средата на XIV в.    

 
13. Графитни рисунки върху стенописния календар от притвора на търновската църква 

“Св. 40 мъченици”. // С т а р о б ъ л г а р и с т и к а,  ХХІV, 2000, 4, 84-96, Обр. 1-8. [съавт. 
Д. Косева]. 

При разкопките през 1992-1995 г. и при проучванията за изготвяне на реконструкция на стенописния 
календар от църквата „Св. 40 мъченици“ се направиха интересни наблюдения и получиха важни данни за 
нейната следстолична история. Пряко свързани с нея са няколко рисунки върху запазената стенописна 
декорация. Рисунките са врязани върху календара на западната стена на притвора и заемат площ от около 2,5 
м2. Те представляват относително големи по размер фигури на: паун с разперена опашка; потир, съчетан с 
фигурата на пророк Михей от стенописния календар; елен без рога; очертания на четири човешки длани – 
мъжка, женска и две детски; гребно-ветроходен кораб и две лодки.  

Най-интересна е рисунката на кораба, която по размер достига 1 м2. Изобразеният кораб е галера, с 
дълъг и тесен корпус с таран на носа и перо на руля на кърмата, една мачта с въжена стълба, рея и прибрано 
на нея ветрило. Палубата е гладка, с парапет с двадесет и седем весла, и оръдие на носа. На кърмата има 
висока надстройка, а пред нея – флагщок с развяващо се знаме. Зад галерата са изобразени две малки лодки, 
които имат връзка с нея. Посочените паралели и конструктивни особености на кораба позволяват той да се 
датира в ХVІ-ХVІІ в.  

   Архитектурните преправки, установени в притвора, които са извършени след края на ХІV в. 
/повдигане на пода, нов вход от север, направа на каменни пейки до стените/, както и височината над пода, на 
която са врязани графитите, също показват, че и в началото на следстоличния период на Търнов църквата „Св. 
40 мъченици“ продължава да действа. За това свидетелстват и проучените гробове от нейния некропол, 
датирани в ХV-ХVІІ в. Разкопките показаха, че самата църква не е опожарявана и е била съборена най-късно 
през втората половина на ХVІІ в. 

  Представените данни за църквата „Св. 40 мъченици“, както и сведенията за нови стенописвания и 
проучените некрополи край другите седем църкви в Асенова махала, позволяват да се направят важни изводи 
по отношение техния характер, функции и място в българските квартали на Търнов през периода ХV-ХVІІ в., 
и за ролята им в обществения и религиозен живот на българите в първите векове на османското владичество. 
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14. Към фортификацията на ранновизантийското укрепление край река Янтра във 
Велико Търново /според новите проучвания на комплекса при църквата “Св. 40 
мъченици”/. // И з в е с т и я   на  Регионален исторически музей – Велико Търново, ХV-
ХVІ, 2000-2001, 108-118, Обр. І-V. 

В статията са представени нови данни, бележки и наблюдения, резултат от последните разкопки на 
комплекса край църквата „Св. 40 мъченици”, които са свързани с възможността за допълване и 
реконструиране на плана на ранновизантийското укрепление, изградено в западното подножие на крепостта 
на хълма Царевец, уточняване трасето на неговата северна крепостна стена и изясняване на въпроса за 
комуникационните връзки между укреплението и крепостта. Южната крепостна стена на укреплението, в 
чиято ширина има проход със стълбище, започва от скалния венец. Чрез зидана стълба, с която е била 
преодолявана височината на скалния откос, се е достигало до потерна в западната крепостна стена на хълма. 
Двете крепостни стени са били свързани на ниво бойни пътеки. Установено е, че няма данни за преправки по 
укреплението. Отбелязани са обаче няколко фортификационни съоръжения, които са били допълнително 
изградени – квадратна бойна кула до потерната и три контрафорса до портата. 

Трасето на новооткритата обходна улица е прокарано от вътрешната страна на западната крепостна 
стена на укреплението. Тя е започвала от портата в северозападния ъгъл и е завършвала до вторично направен 
вход към стълбището, вместено в ширината на южната крепостна стена. Единствено при потерната улицата е 
била прекъсната от помещение, в което е било изградено стълбище за преодоляване на денивелацията между 
речния бряг и терена във вътрешността на укреплението. Над това помещение се е издигала надвратна кула за 
охрана на потерната. Северно от потерната, посредством подпорна стена, е било оформено неголямо 
площадно пространство.  

Северната крепостна стена на укреплението не е открита, защото остава под съвременната улица и 
къщите от квартал „Асенов”. Нейното трасе обаче може да се локализира по местоположението на портата на 
укреплението, която остава в неговия северозападен ъгъл, и ситуираната потерна в западната крепостна стена 
на ранновизантийската крепост на хълма Царевец. Към тази потерна, откъм вътрешността на крепостта, води 
широко стълбище, изградено между две големи ранновизантийски сгради. Връзката между крепостните стени 
на крепостта и укреплението е била на ниво бойни пътеки. Засега не може да се определи дали северната 
крепостна стена на укреплението е имала в ширината си проход със стълбище, както е при южната. По-
вероятно е предположението, че край вътрешното лице на северната крепостна стена се е спускало каменно 
стълбище, по което се е осъществявала пряката комуникационна връзка между укреплението и крепостта.  

Засега не са изяснени до край характерът и предназначението на това ранновизантийско укрепление. 
Не са открити данни за жилищно застрояване и наличие на култова сграда, поради което може да се допусне, 
че тази допълнително укрепена територия е била предназначена да защитава при опасност населението, 
живеещо извън крепостните стени на града. Основната функция на укреплението обаче е била обезпечаването 
на редовното водоснабдяване на крепостта на хълма Царевец. Взаимната обвързаност във фортификационно и 
комуникационно отношение между тях показва общите насоки в развитието на отбранителната структура и 
цялостния териториално-устройствен план на ранновизантийския град през VI-VII в. 

  
15. Строителна периодизация на дворцовата църква в Търновград. // Т р у д о в е на 

катедрите по история и богословие. Шуменски университет “Епископ Константин 
Преславски”, 2001, т. 4, 192-203, Обр. I-V. 

Подложено на ревизия е досега съществуващото виждане за строителната история на църквата в 
Царския дворец на търновските владетели. На основата на анализа на резултатите от археологическите 
разкопки са установени елементи от плана на по-ранна дворцова църква, неотбелязана от досегашните 
изследователи, които досега се считаха за елементи от конструкцията на камбанария, западна галерия и 
контрафорси от юг. Това всъщност са западната двойка подкуполни стълбове, два участъка от западната стена 
и два сектора от южната стена, оцелели след почти пълното разрушаване на тази първа, по-ранна църква в 
Царския дворец.  

Възстановеният архитектурен план на ранната дворцова църква я представя като голяма трикорабна, 
кръстокуполна църква, с четири свободни подкуполни подори, без притвор и най-вероятно с една абсида. За 
външния вид и интериора на храма няма никакви конкретни данни, с изключение на възможността той да е 
имал отчасти мозаечна украса.  

Датирането на тази ранна църква може да се направи според откритите в нейната вътрешност  
колективни находки с монети, които са български имитации, тип В и С, сечени в периода 1200-1218 г. Това 
всъщност са и най-ранните монети в очертанията на Царския дворец. Точно те показват, че строежът, както на 
ранната църква, така и на самия дворец е осъществено едва в началото на ХІІІ в. Досега първия строителен 
период на Царския дворец се отнасяше още в средата на ХІІ в. 

След очертаването на плана на първата църква стана възможно да се уточнят и етапите в развитието на 
плана на късната дворцова църква – първоначален наос с притвор и последователно изграждане на 
екзонартекс и южна галерия. 

Установени са съответствия и конструктивни връзки между плановете на късната дворцова църква и 
новата сграда на Източното крило на Двореца, които позволяват да се докаже тяхното последователно 
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строителство. Според открития материал изграждането на късната двроцова църква е в края на ХІІІ в. – 
началото на ХІV в., а Източното крило е издигнато в първата половина на ХІV в. 

Посочени са основания тази нова църква в Двореца да е построена като владетелски мавзолей, в който 
би трябвало да се търсят гробниците на търновските царе от Тертеровата династия, а откритите в нея части от 
каменен саркофаг да се идентифицират с надгробието на цар Теодор Светослав или цар Георги ІІ Тертер. 

Представените наблюдения и изводи предлагат ново допълнение и съществени корекции на плана и 
хронологията на църковното строителство в Царския дворец. Архитектурните данни и опитът за 
реконструкция на плана на ранната дворцова църква открояват още един неизвестен паметник на култовото 
строителство в столицата. Изтъкнатите основания за времето на нейното строителство дават сериозни 
доказателства за предатиране на строежа на самия Дворец в първите години на ХІІІ в. Това важи и за 
промяната на датировката на късната църква и Източното крило. Тези факти несъмненто налагат цялостно 
преосмисляне и коригиране на датировката и строителната периодизация на Царския дворец в Търновград. 
 

16. Рафаиловият златен пръстен – печат. // Т р у д о в е на катедрите по история и 
богословие – Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. В чест на 10 
годишнината на катедра “Теология” и на нейния основател и пръв ръководител проф. дин 
Т. Тотев. 2001, т. 4, 75-81, Обр. 1-5. [съавт. Д. Косева]. 

Разгледан е един малко известен златен пръстен от некропола на църквата „Св. 40 мъченици”, открит от 
В. Вълов в Западната пристройка, който е останал извън вниманието на проучвателите. Анализът на пръстена 
показа, че той принадлежи към групата на златните пръстени-печати. Върху плочката е врязан плитък 
монограм, състоящ се от буквите Р, А, Ф, І и Л, с които е изписано името на неговия притжател – РАФАИЛ. 
Освен този пръстен в гроб №46 са открити още златна халка, венец от златно фолио и текстил със сърмена 
шевица по черепа. 

Данните от новите разкопки на църквата „Св. 40 мъченици” позволиха да се откроят две нива на 
погребване и да се прецизира датировката на гробовете във вътрешността на Западната пристройка. Няколко 
от тях са вкопани още преди изграждането на Екзонартекса на църквата и самата Западна пристройка, като се 
датират от втората половина на ХІІІ в. до средата на ХІV в. Другите, включително и гробът с Рафаиловият 
златен пръстен-печат, са изкопани във вътрешността на Западната пристройка, но в самия край на ХІV в. и 
началото на ХV в. – вече в следстоличния период на града.  

С разчитането на монограма върху този златен пръстен се установява още едно име на представител на 
търновския елит, погребан в очертанията на царската църква „Св. 40 мъченици”.  

 
17. Ранносредновековни мостове в околностите на Велики Преслав. // Б ъ л г а р и я, 

българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната 
конференция в памет на доц. д-р Христо Коларов. В. Търново, 2001, 316-326 Обр. I-VII. 

Представени са данни за всички известни мостове от времето на Първото българско царство, за които 
не е правено специално изследване. Основно внимание е отделено на два моста от началото ІХ в. и първата 
половина на ІХ в. – мостът при южната порта на Външния град на Велики Преслав и мостът при село Виница. 
Единствено за тях е възможно да се установят метричните характеристики на техните конструкции чрез 
взаимно допълващи се данни и сведения: основните параметри /дължина, ширина, височина/, броя, формата и 
размерите на устоите и стълбовете, разстоянието между тях и вида на носещата конструкция.  

Така за пръв път са предложени архитектурни възстановки на плана, външния вид и конструкциите на 
тези два Преславски моста. Те са имали дължина съобразно ширината на реката, голяма височина над нивото 
на водата, масивни каменни устои с неправилна четириъгълна форма, съответно девет и четири носещи 
каменни стълба с шестоъгълни очертания, свързани с  полуцилиндрични сводови покрития, каменни парапети 
и стабилно пътно платно.  

Направените реконструкции показват значителни по размери и с внушителен външен вид сложни 
инженерни съоръжения. Мостовете се оказват едни от най-интересните и малко познати, но особено ефектни 
паметници от IХ-Х в., които са неразделна част от монументалната архитектура на Първото българско 
царство и неговата Симеонова столица – Велики Преслав.  

 
18. Стенописният календар от църквата “Св. 40 мъченици” /опит за възстановка/.             

// Б ъ л г а р и я, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от 
научната конференция в памет на доц. д-р Христо Коларов. В. Търново, 2001, 389-401, Обр. 
1-5. [съавт. Д. Косева]. 

В резултат от археологическите разкопки на царската църква „Св. 40 мъченици“ през 1992-1995 г. се 
получиха важни данни за архитектурата, обема, строителната периодизация и датировката на нейния притвор. 
Въз основа на тях за пръв път е направена точна архитектурна реконструкция на вътрешния обем на притвора 
в два варианта – със сводово покритие и с купол. Тази реконструкция позволи да се предложи и пълна 
възстановка на частично запазения стенописен календар в привора, само догатки и опити за което са правили 
А. Грабар, К. Миятев и Л. Мавродинова. 
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При вариант със сводово покритие стенописният календар в притвора на църквата „Св. 40 мъченици“ 
е бил разгънат по всичките четири стени и свода над висок живописан цокъл. На северната стена е  
разположен месец септември, а на южната – октомври. Отляво на вратата на източната стена е месец май, а от 
дясно – месец юни. Над тях е разгънат месец април, а в прилежащата половина на свода има два месеца един 
над друг – декември и ноември. Отляво на вратата на западната стена е месец юли, а от дясно – месец август. 
Над тях е се развива месец март, а в прилежащата половина на свода също има два месеца един над друг – 
януари и февруари. 

При вариант с купол основната схема се запазва, но месеците януари и февруари се оказват разделени 
от отвора на подкуполния барабан, а част от дните им се прехвърлят на прилежащата им половина на южната 
и северната къси стени. По същия начин са разпределени и дните на месеците ноември и декември. 

Представените паралели с други стенописни менологии от Балканските държави позволяват да се 
коригира времето на изписване на календара от притвора на църквата „Св. 40 мъченици“ в столичния 
Търновград и той да се датира към средата на ХІV в. 

 
19. Заметки об истории, архитектуре и стенописях Болшого Нисовского монастыря.            

// С к а л н и и мегалитни паметници – проблеми и пътища за тяхното разрешаване. София, 
2001, 30-37, Обр. I-VI. [съавт. К. Тотев, Д. Косева]. 

Представени са основните акценти в архитектурата, стенописите и мястото на Големия Нисовски 
манастир, които позволяват най-общо да се очертае неговия характер и по-важни особености. Манастирът 
представлява обширен комплекс с помещения почти изцяло изсечени в скалите /църкви, трапезария, килии, 
складове и др./. Структурата на комплекса се състои от няколко скални групи, основната от които включва 
десетина помещения, другата група остава на неголямо разстояние в източна посока, докато последната се 
разполага на отсрещния бряг на реката. Освен тях има и няколко наземни сгради и съоръжения, изградени в 
долината на реката, в подножието на скалния масив. Последните най-вероятно са имали повече стопанско и 
складово предназначение, но тук би трябвало да са се намирали и постройките за посрещане на гости и 
поклонници. В подножието на една от скалните църкви изглежда се намира манастирският некропол.  

Представени са нови данни, които позволяват да се очертае интересна отбранителна система, 
охраняваща главния подход към основната част на Нисовския манастир, състояща се от дървена стълба и 
скално стълбище, входен портал с дървена конструкция и скални помещения с двойни врати, която засега е 
единствена сред останалите скални манастири по поречието на Ломовете. При Нисовския манастир ясно се 
откроява пространственото разположение и сложната планировка във вертикална и хоризонтална посока. 
Разпръснатите в долината представителни и стопански сгради са контрастирали с отвесните скални масиви, 
надупчени от входовете и прозорците на църквите и монашеските килии. Много от тях са имали паянтови 
стени и навеси, а помежду са са били свързани със скални проходи и стълбища, дървени стълби и 
конструкции. 

Според неотбелязаните, и може да се каже и неизвестни до този момент, сцени от живописната 
декорация на манастирския католикон е предложена идентификация на неговия патрон – Архангел Михаил. 

Засега точна дата на възникването на манастира не може да се посочи, но през ХІV в. той вече е 
функционирал като един от най-големите крайградски манастирски комплекси на Червен, чието проучване 
тепърва започва.  

 
20. Опыт архитектурной реконструкции “Церкви” скалного ансамбля близ села Иваново. 

// С к а л н и и мегалитни паметници – проблеми и пътища за тяхното разрешаване. София, 
2001, 38-45, Обр. I-VII. [съавт. Д. Косева]. 

Направените специални поручвания на архитектурата и живописта на една от най-добре запазените 
и интересни скални църкви, т. н. „Църква“, в южния край на голямата скална колония в долината на река 
Русенски Лом, позволиха да се предложи за пръв път цялостна възстановка на нейния план и фасади, според 
данните за местата на изчезналите вече външни дървени конструкции. Очертан и обогатен е планът на 
царския скален манастир, чийто католикон се явява тази църква, като освен нея са отбелязани местата на 
отбранителен ров с предоплагаема порта, параклис, трапезария и магерница, скални килии и наземни сгради. 

Първоначалният план на църквата е включвал голям наос с две абсиди, квадратен притвор и параден 
входен портал от запад. От северната страна има малък параклис, посветен на Св. Герасим Йордански, 
свързан с наоса  на църквата чрез широк вход. В параклиса се влизало от север, по дървена галерия, изнесена 
на конзоли над отвесната скална стена, и покрита с керемиден покрив. Галерията продължавала и пред 
западната фасада на църквата, като осигурявала пряк достъп до притвора през парадния портал. 
Съществуващите днес входове през олтара на параклиса и олтара на църквата са доста по-късни и са 
направени след частично срутване на скалната стена от изток. Предложената реконструкция на галерията се 
подкрепя от разположението на стенопсите по таваните на църквата и параклиса, които са ориентирани 
именно по посоката на влизане през техните входове. Според направения анализ на запазените стенописи в 
портала може да се твърди, че патрон на църквата и скалния манастир е св. Йоан Предтеча, а негов ктитор – 
цар Иван Александър. Така строежът на тази монашеска обител трябва да се датира във времето на неговото 
управление – около средата и втората половина на XIV в. 
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Направените описания и реконструкции на плана на представения царски манастир, фасадите и 
подходите на неговия католикон, подкрепени с изследването на стенописната декорация, показва, че при 
проучването и на други такива обекти трябва да се изследват както запазените фрески, така и архитектурните 
особености, планировката и следите от допълнителните дървени конструкции и съоръжения, което 
единствено би могло да покаже по-точно истинския облик и да разкрие характера на средновековните скални 
църкви и манастири. 

 
21. New materials regarding the paintings and the architecture of a two rock churches and 

monasteries near city of Ruse, Bulgaria. // XX C o n g r e s des Etudes Byzantines – III. 
Communications Libres. Pre – actes, Paris, 2001, p. 352. [съавт. проф. П. Люкак]. 

Предложени са нови наблюдения и реконструкции, корекции на предишни мнения и изводи за две 
интересни църкви от скалните манастирски комплекси от ХIV в. край село Иваново. Т. н. „Църква“ е 
издълбана във висок скален венец в най-южния край на пролома на река Русенски Лом. Уточнено е, че 
единственият подход към църквата е по пътеката от североизток, след което се преминавало по дървена Г-
образна галерия пред северната и западната фасада. Парадният вход на църквата е от запад, където е оформен 
широк портал в представително преддверие, в което е изписан ктиторския портрет на цар Иван Александър. 
Друг вход е имало от галерията към малкия параклис до северната стена на църквата. Разположението на 
стенописите в преддверието и по тавана на параклиса, съобразени с основните подходи към тях, както и 
наличието на вкопани в скалата жлебове и дупки от носещата конструкция, изцяло подкрепят предложената 
реконструкция на конзолно издадена пред скалите външна галерия на църквата. 

Втората скална църква е т. н. „Съборена църква“, която остава в противоположния северен край на 
монашеската колония. Църквата е еднокорабна, с две абсиди и без притвор. Тя има обща южна стена с голям 
параклис. Двата храма са изцяло вкопани в скалата, като е използвана голяма естествена пещера. Според 
направените специални проучвания може да се разграничат два периода в тяхното изграждане, 
функциониране и стенописване. Първоначално в пещерата е оформено помещение с неясно предназначение. 
По-късно в неговата северна стена е била изсечена и църквата, с което започва и строителството на голям 
царски манастир. Явно тогава помещението е преустроено в параклис с плитка правоъгълна абсида. Стените и 
таваните на двата храма са били покрити с живопис почти по едно и също време. На северната стена на наоса 
има ктиторска сцена – монахиня с нимб /най-вероятно Теодора-Сара, втората съпруга на цар Иван 
Александър/, поднасяща модела на църквата на св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат, които явно са 
патрони на църквата и манастира. Така изграждането на църквата и параклиса трябва да се датира след 1371 г. 

Моделът на църквата от ктиторската сцена и запазените помещения, жлебове и дупки от дървени 
конструкции позволиха да се направи цялостна реконструкция на южната фасада на царския манастир, която 
е имала три етажа. На долния етаж са били разположени няколко еркерно издадени монашески килии с 
керемиден покрив. Вторият етаж представлява аркирана галерия, обхващаща площадката пред южната фасада 
на параклиса. Третият етаж включва едно малко помещение и пространството над самата галерия, с два 
големи прозореца и керемиден покрив, което може да е служило за трапезария.  

Разчетения план на култовия център на този скален манастир оформя централното ядро на комплекса. 
Разположените в непосредствена близост други помещения и пещери в скалния масив около църквата 
допълват неговата обща планова схема. Към нея трябва да се добавят и наземните сгради, следи от които се 
забелязват в подножието на скалите. 

 
22. Северозападната порта на ранновизантийската крепост на хълма Царевец във Велико 

Търново. // Ю б и л е е н сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. В. Търново, 2002, 47-
51, Обр. I-II. 

Северозападната порта на ранновизантийската крепост на хълма Царевец, открита през 70-те години 
на ХХ в., до този момент не е била публикувана. Тя е изградена от ломен камък и бял хоросан със счукана 
тухла на ръба на скалния венец. Портата е оформена чрез разминаване на западната крепостна стена. 
Проходът е стеснен с два пиластъра в предния южен край, който е затварян с двукрила врата. Не може да се 
каже дали проходът е бил засводен. Добитите от разкопките данни за конструкцията на Северозападната 
порта позволяват да се предложат два варианта за реконструкция на външния й вид – с надвратна кула или 
само с бойна площадка над прохода. Подходът към портата е през естествен процеп в скалния венец, който е 
допълнително изсечен стъпаловидно. Точно зад Северозападната порта е било оформено малко площадно 
пространство, ограничено от изток със каменна стена. В северния край на площада е издигната голяма 
казармена сграда с три входа. Впоследствие тя е била разширена на юг с още помещения. Северно от 
казармата изглежда се очертава още един малък площад, свързан с другия площад чрез широка улица.  

Терените около портата са били предварително планирани с оглед нейната ефикасна защита – 
казарма за част от гарнизона, площади и улици за лесен и бърз достъп, отсъствие на жилищни сгради, добри 
връзки с основните комуникации на рановизантийската цитадела. По същия начин са били устроени и 
пространствата около Главния вход и Югозападната порта. Функционалната обвързаност между тях 
позволява да се очертаят обособени отбранителни зони, които са имали за цел да подсигурят отбраната на 
най-уязвимите места от фортификационната система. 
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Именно това по-специално оформяне на секторите около всички крепостни порти характеризира 
основните изисквания и принципи по отношение на фортификационното и жилищно строителство, и 
трасирането на улиците при планирането на вътрешността на цитаделата на ранновизантийския град на хълма 
Царевец през V-VII в.    

 
23. Царските гробници в църквата “Св. 40 мъченици” в Търновград. // М и н а л о, ІХ, 

2002, 4, 24-39, Обр. I-IХ. 
При последните археологически разкопки на църквата “Св. 40 мъченици” се получиха нови и 

изключително интересни данни, при което се осъществиха и специални наблюдения конструкцията, 
хронологията, предназначениета и идентификацията на мраморните и тухлените гробници в наоса и притвора. 
Това позволи, заедно с известните отпреди сведения, да се направи за първи път цялостно изследване на тези 
царски гробници. Разгледани са и важни проблеми, свързани с избора на мястото, начина на изграждане и 
вида на гробните съоръжения, използвани при погребенията на членове на владетелските търновски фамилии. 
Разграничени са два етапа на изграждане и използване на тези погребални съоръжения, които са пряко 
обвързани с плана, обема и интериора на царската църква през ХІІІ в. и ХІV в. Посочени са размери, 
конструктивни особености, украса и външно оформление на гробниците и съотношението им към различните 
части и архитектурни елементи на църквата. Направен е опит чрез историческите сведения, графити и 
надписи от надгробните плочи да се определи кои представители на царските семейства в коя част на 
църквата са били погребани.  

Със сигурност е установено, че църквата „Св. 40 мъченици” е замислена, проектирана и построена 
като царска фамилна църква-мавзолей от цар Иван Асен ІІ във времето около 1228-1230 г. От тогава са 
откритите следи от стенописи в първите две царски гробници в южния кораб, чието специално място е 
подчертано чрез неговото по-високо подово ниво спрямо останалата част на църквата. По-късно е направена 
тухлената гробница в северозападния ъгъл на наоса и вероятно още една гробница близо до нея. Според 
известните данни и паралели от съседни на България страни може да се твърди със сигурност, че цар Иван 
Асен ІІ е бил погребан в масивен мраморен саркофаг в източната част на южния кораб. В двете гробници би 
трябвало да са положени неговата майка – царица Елена и втората му съпруга – царица Ана-Мария. Според 
надписа на откритата край църквата надгробна плоча: „Тук почива раб божи Петър, син на цар Асен“, е 
направено предположение за идентифицирането с него на неизвестното по име дете на царя, починало през 
1237 г. Така може да се окаже, че плочата е част от гробната конструкция на най-големия син и 
престолонаследник на цар Иван Асен II, кръстен на неговия дядо – цар Теодор-Петър, първия владетел на 
възстановеното Българско царство. Неговият саркофаг, заедно с този на другия царски син – Калиман І, явно 
също са били поставени в южния кораб. Най-вероятно на стената над гробните съоръжения е имало 
живописани изображения на починалите владетели.  

Уточнено е мястото, където е бил погребан сръбският архиепископ Св. Сава през 1236 г. – гробницата 
в северозападния ъгъл на наоса. Изграждането и използването на гробниците в северния кораб е било 
наложено от необходимостта допълнително да се разшири предвиденото пространство за погребения и на 
други членове на царското семейство. 

Към началото на ХІV в. църквата „Св. 40 мъченици” претърпява основно преизграждане, след като 
наосът и притворът са били съборени почти до основи. При възстановяването на църквата са направени четири 
гробници на мястото на по-ранните в наоса, както и по една нова гробница в наоса и притвора. Двете големи 
гробници в южния кораб за изградени от масивни мраморни плочи. Гробницата в северозападния ъгъл и 
гробницата до нея също са имали стени от дебели мраморни плочи. Новата малка гробница в южния кораб е 
иззидана от тухли и камъни. По същия начин е изградена и голямата тухлена гробница до южната стена на 
притвора, в която са намерени част от скулптиран капак, оловни листи и човешки кости. В реконструиран вид 
новите гробници са били изцяло мраморни или с мраморна облицовка. Най-вероятно над тях са били 
поставени каменни саркофази. Зидарията на гробницата в притвора се е издигала и над пода, като своеобразен 
саркофаг, като по същия начин може да е била оформена и малката гробница в наоса. 

Новите царски гробници показват, че още след възстановяването на Асеневата династия през 20-те 
години на ХІV в. църквата „Св. 40 мъченици“ отново започва да се използва за мавзолей на търновските царе. 
Така могат да се направят опити за идентифициране на местата, където са били погребани представителите на 
царското семейство. Откритият фрагмент от мраморен капак със скулптирана женска глава с корона в 
гробницата в притвора подсказва, че в нея е била положена съпруга или дъщеря на последните търновски царе 
– Иван Александър и Иван Шишман. Конкретни данни предоставя плочата с надгробния надпис на цар Асен, 
син на цар Иван Александър. Тъй-като не може да се установи за кой от тримата синове на царя става въпрос е 
по правилно да се допусне, че и тримата са били погребани в царската църква. 

Интересно е да се отбележи, че гробницата в северозападния ъгъл на наоса е била отворена за пръв път 
едва през лятото на 1877 г. Така скелетът на погребания в нея един от царските синове е оцелял чак до 
Освобождението, когато по погрешка е бил унищожен. За малката гробница в наоса може да се предположи, 
че е принадлежала на някое от неизвестните по име деца на цар Иван Шишман. От нейната конструкция е 
открития при разкопките фрагмент от мраморен капак с част от врязан кръст и формулата IC XC NH KA. 

Опипът за установяване на самоличността на погребаните в църквата „Св. 40 мъченици“ през ХІV в. 
български владетели поставя и въпроса за гроба на цар Иван Александър. Досега се приемаше, че той е 
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погребан в Дворцовата църква в цитаделата на хълма Царевец. Основание да се търси гроба на този владетел 
именно в църквата „Св. 40 мъченици“ предлага характерът на самия храм, отново превърнат в мавзолей на 
Асеневата династия. Мемориалният характер и първоначалния замисъл на тази династична гробница са 
запазени и доразвити най-пълно именно при цар Иван Александър. Ето защо неговата гробница може да се 
локализира в югозападния ъгъл на наоса. Към такъв извод насочва и графитът върху мраморната колона до 
нея, на който е отбелязано: „Почина раб божи Йоан“, а под него е врязан монограмът на цар Иван Александър. 

Така поставен и изяснен въпросът за предназначението на църквата „Св. 40 мъченици” и разгледаните 
гробни съоръжения на търновските царе от Асеневата династия несъмнено доказват, че опитите да се 
идентифицира погребаният в обикновения немаркиран гроб №39 в Северната галерия с цар Калоян са напълно 
неоснователни. Ясно е, че търновските владетели са погребвани в дървени ковчези, поставени в мраморни или 
каменни саркофази и гробници, изградени в специално построени от самите царе фамилни църкви-мавзолеи. 
За разлика от тях починалият от гроб №39 е положен в обикновен ковчег, в гробна яма извън църквата, без 
трайна сигнатура. Цар Калоян, извоювал официалното признаване на възобновеното Българско царство, 
следвайки традициите на епохата, несъмнено е бил погребан като истински независим владетел в мраморен 
саркофаг, поставен най-вероятно в наоса на църквата на построени от него Царския дворец в столичната 
цитадела на хълма Царевец. 

Представените сведения, данни и резултати от археологическите проучвания на църквата „Св. 40 
мъченици” дават изключителни възможности за локализиране на местата, където са били погребани царете, 
управлявали България през ХІІ-ХІV в., както и да се уточни установената практика на владетелските 
погребения в столичния Търновград. Същевременно те осветляват и една малко известна и почти незасегната 
страница от живота на тази царска църква, която в продължение на над 640 години е съхранявала тленните 
останки на царете от славната Асенева династия.   

 
24. Три железни ножа от ранновизантийската крепост на хълма Девинград във Велико 

Търново. // A c t a musei Varnaensis. Оръжие и снаряжение през късната античност и 
средновековието ІV-ХV в., 2002, І, 59-62, Обр. 1-5. [съавт. С. Александрова]. 

При разкопките на водохранилището в западната част на ранновизантийската крепост на хълма 
Девинград, в насипите над дъното, са открити три малки железни ножа, заедно с керамика от ІV-VІІ в., които 
са останали непубликувани Най-голям интерес представлява единият от ножовете, който има бронзова лята 
дръжка. Тя е украсена с хоризонтални и наклонени насечки и девет врязани пръстена. Дръжката завършва с 
глава на войник с шлем. Лицето е представено схематично. Шлемът има оформена козирка, малък издатък на 
върха и предпазна яка. Украсен е с плитки линии. Точни аналогии на този нож не се откриха. Паралелите с 
подобни по вид шлемове показват, че датировката на ножа може да се търси в V-VІІ в. Малките размери 
насочват към извода, че този нож е бил част от комплект за хранене или е служил за канцеларски цели. 
Липсата на аналогични предмети навежда на мисълта, че разглежданият нож е произведен само в един 
екземпляр, по специална поръчка. Другите два ножа са обикновени, почти еднакви, изцяло от желязо, а 
дръжките им са били направени от костени или дървени пластини, закрепени с бронзови гвоздейчета. 
 

25. Бележки към историята, архитектурата и стенописите на Големия Нисовски 
манастир. // Т ъ р н о в с к а книжовна школа, т. 7, В. Търново, 2002, 813-824, Обр. І-ІV. 
[съавт. К. Тотев, Д. Косева]. 
 В направеното предварително изследване са откроени най-съществените черти на този изключително 
интересен скален манастир край село Нисово, Русенско. Разгледани са някои от най-важните въпроси за 
планировката, архитектурата и стенописите на комплекса, както и неговото място в селищната структура на 
Второто българско царство. Скалните помещения образуват няколко групи, разположени на известно 
разстояние една от друга. Основната група се състои от десетина помещения, свързани помежду си. От тях 
могат да се идентифицират със сигурност църква, трапезария, галерия, гробнична камера. На терена под 
скалната стена се очертават няколко наземни, полувкопани в скалата помещения.  

Запазените помещения, жлебове, отвори и дупки от дървени конструкции позволяват да се направи 
възстановка на представителната част на Нисовския манастир. До него се достигало по дървена стълба, водеща 
до изсечено в скалата стълбище. Следва входен комплекс, състоящ се от две привратни постройки с дървена 
конструкция и три последователни врати. От там се влизало в широк коридор с керемиден покрив, водещ към 
трапезарията и малко складово помещение. Следват две изцяло вкопани в скалата помещения с отбранителни 
функции. След тях е оформена нова галерия от юг на църквата, която има и отделно гробнично помещение. 
Посочени са наблюдения и изводи, които доказват изграждането на специална отбранителна система с 
различни по вид и функции съоръжения, защитаващи основния подход и главния вход на манастира. 
 Представени са нови данни за неотбелязан досега фрагмент от стенопис на южната фасада на 
църквата, който може да се идентифицира със сцената „Архангелски събор“, а до нея изображение на 
библейския цар Давид. Според направения стилов и иконографски анализ може да се твърди, че тези 
стенописи са от втората половина на ХІV в., а Архангел Михаил явно е патрон на Големия Нисовски манастир. 

По своето местоположение Големия Нисовски манастир се откроява спрямо останалите скални 
комплекси по река Русенски Лом и нейните притоци, тъй като единствено той се намира в непосредствена 
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близост до най-големия град в района – средновековният Червен. Наоколо е трасирана гъста пътна мрежа, чрез 
която манастирът е имал удобни връзки с близките селища. Разположените в района крепости са осигурявали 
контрола и спокойствието по пътищата, като в същото време са образували защитна зона за отбраната на 
Червен и близките манастири. Големият Нисовски манастир е не само отшелническо убежище, а значителен 
духовен център, плътно вписан в селищната система на района. Изсичането му в пролома на река Малки Лом, 
на 3 км от средновековния Червен показва, че това е един крайградски манастир, пряко включен в културния и 
религиозен живот на града през ХІV в.  

 
26. Опит за архитектурна реконструкция на “Църквата” от скалния комплекс при с. 

Иваново (Русенско). // Т ъ р н о в с к а книжовна школа, т. 7, В. Търново, 2002, 839-851, 
Обр. I-VII. [съавт. Д. Косева]. 

Това специално изследване е посветено на ново разглеждане на плановете, архитектурата и 
конструктивните особености на скалния манастир и неговия католикон, т. н. „Църква“, разположени в южния 
край на голямата монашеска колония прай село Иваново, Русенско, на които до този момент не е отделено 
необходимото внимание. Този манастир е отдалечен от другите скални обители и може да се разглежда като 
самостоятелен комплекс. Той е изграден от двете страни на абсолютно недостъпен дълъг скален рид. 
Установи се, че единствения подход към него е бил пресечен от изкуствен ров в скалата, най-вероятно 
отбраняван от порта. В скалите, от южната страна, са изсечени малък параклис и няколко пещери. Основната 
част от манастира се намира на северната скална стена. В близост остават магерницата и трапезарията, а в 
скалите около тях има още няколко полуразрушени помещения. В най-западния край на манастира остава 
неговата църква, а следи от наземни сгради се забелязват в подножието на скалната стена, точно под нея.  

„Църквата“ се явява католикон на скалния манастир. Тя, заедно с малък параклис от север, са изцяло 
вкопани в скалата. Направените по-рано опити да се уточни техния план и подходи обаче значително се 
различават от действителните данни и следи от конструкции, които са оцелели и сега могат да се видят на 
място. Първоначалният вход към църквата не е бил през параклиса, а по допълнително изградена от север и 
запад дървена галерия, висяща над пропастта. Следи от нейната конструкция са жлебовете в пода на 
параклиса и портала на църквата, в които са били поставени дървените носещи греди. Те се издават конзолно 
пред скалната стена, като са били подпрени отдолу с дървени подкоси. Върху тях е била изградена галерията с 
керемиден покрив, която минавала край параклиса и завършвала пред западния вход на църквата. Този вход е 
бил направен в специален параден портал, в който е стенописан ктиторския портрет на цар Иван Александър. 

Доказателство за правилността на предложената реконструкция е разположението на стенописите по 
тавана в параклиса и църквата, които са ориентирани точно по посока на входовете, извеждащи към нея. 
Разглеждайки фигурите и детайлите от ктиторската композиция, и според изписаните по тавана в портала 
сцени от житието на Св. Йоан Предтеча, може да се направи аргументирано предположение, че този светец е 
патрон на църквата и на самия царски манастир. Тук е интересно да се отбележи, че така очертания външен 
вид на манастирския католикон не намира точна прилика с макета на църквата от ктиторската сцена. Пред тях 
има дървени балкони, които обаче не са свръзани в галерия. Това явно е направено с цел ясно да се покажат 
основните части от храма – църквата и паркалиса, за да се подчертае, че и двете са правени с царска помощ. 

Интересен детайл от планировката на манастирската църква, на който не е обръщано внимание, е 
нейното местоположение, изцяло отделено от удобните подходи към другите помещения. Мястото е най-
недостъпното и естествено защитено, а входовете на църквата са направени в отвесните скали, на голяма 
височина, като единствената им връзка със скалната пътека е чрез дървената галерия. Така църквата е била 
превърната в своеобразно последно убежище за монасите при нападание над манастира.  

 
27. Две водоснабдителни съоръжения от ранновизантийската и средновековна крепост на 

хълма Царевец във Велико Търново. // И з в е с т и я на Регионален исторически музей – 
Велико Търново, ХVІІ – ХVІІІ, 2002-2003, 257-268, Обр. І-VІІ. 

Разгледани са водоснабдителното съоръжение, част от ранновизантийското укрепление от VІ-VII в. в 
западното подножие на хълма Царевец, нови данни за което постъпиха при последните разкопки на комплекса 
край църквата „Св. 40 мъченици“, и средновековното водоснабдително съоръжение при южния край на същия 
хълм от началото на ХІV в., които имат еднакво принципно устройство и действие, но са разделени 
хронологически от почти седемстотин години. Представени са детайлни описания на всички конструктивни 
елементи и части на съоръженията, начина на функциониране, графични реконструкции, данни от 
археологическите разкопки. Ранновизантийското водоснабдително съоръжение представлява покрит със свод 
таен проход със стълбище, вместен в широката южна крепостна стена на укреплението. От него в крепостта 
на хълма се е влизало през потерна в западната й крепостна стена. В долния си край, точно до реката, южната 
крепостна стена на укреплението достига до трапецовидна бойна кула, в чиято вътрешност е изграден 
кладенец. Кулата е имала няколко етажа, като кладенецът е заемал само първия етаж, където са били 
разположени и приспособленията за вадене на водата, и към който е извеждал проходът със стълбището.  

Установено е при разкопките, че секторът при реката от ранновизантийското водоснабдително 
съоръжение е частично използван и през ХІІІ-ХІV в. До северната стена на стълбището и кулата-кладенец са 
били построени четири сгради, дълга подпорна стена, а край тях има част от некрпол с пет гроба, 
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принадлежащи на малък столичен квартал. По това време обаче водоснабдителното съоръжение не е 
функционирало според прякото си предназначение – да доставя вода за столичана цитадела на хълма Царевец, 
а отдавна вече е било полуразрушено. Оказва се, че долната част на прохода е включена в плана на една от 
средновековните сгради като складово помещение или скривалище, а кладенецът в кулата е използван от 
обитателите на столичния квартал за водоснабдяване. Така се разбира, че трасето на засводения проход със 
стълбището и кулата-кладенец са били донякъде запазени, като освен това е имало видими части от 
крепостната стена над терена, но без тя да е изпълнявала отбранителни функции.  

Средновековното водоснабдително съоръжение има широка крепостна стена с изградено стълбище 
вместо бойна пътека, която се свързва с кула-кладенец, издигната на брега на реката. То има по-опростена 
конструкция от ранновизантийското съоръжение, защото липсва тайния проход, а дължината му е три пъти по 
малка.  

Представените данни за съществуването и използването на основните части на ранновизантийското 
водоснабдително съоръжение през ХІІІ-ХІV в. дават основания да се твърди, че първото и засега единствено 
съоръжение както в Търновград, така и на територията на средновековна България от този вид е изградено 
именно по образец на запазените градежи от VІ-VІІ в. в подножието на хълма Царевец. Тогава обаче не е била 
копирана изцяло първоначалната конструкция от ранновизантийския период, а е реализирано евтино за 
строителство, подходящо за експлоатация, лесно за поддръжка и удобно за охрана средновековно 
хидротехническо съоръжение, което е отговаряло на жизнено важната необходимосдт от сигурно и постоянно 
снабдяване с вода на главната цитадела на столичния Търнов през ХІV в.  

 
28. За един неизвестен елемент от крепостната система на столичния Търновград.             

// Т р а д и ц и и и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен 
сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев. В. Търново, 2003, 246-256, Обр. І-ІV. 

Представени са всички данни от археологически разкопки и специално направените теренни 
наблюдения за интересно и неидентифицирано фортификационно съоръжение при южния край на столичната 
цитадела на Търновград, издигната на хълма Царевец, което досега не е било предмет на отделно проучване. 
Това са дебела крепостна стена със значителна дължина, голяма бойна кула, отбраняваща широка порта, и 
каменно стълбище, разположени на по-ниския скален венец под т. н. Балдуинова кула. Изказаното досега 
мнение за тези съоръжения е, че става въпрос за комуникационна линия за водоснабдяване.  

Анализът на наличните данни позволява да се установи за пръв път, че в най-ниската и достъпна част 
на хълма Царевец е било построено малко предно укрепление с площ около половин декар, което е пряко 
свързано с фортификационната система на средновековната крепост. Неговата задача е била непосредствената 
охрана на Югоизточната порта и допълнителната отбрана на най-уязвимия сектор на столичната цитадела. То 
е разполагало с отделни крепостни стени от юг, север и изток, мощна бойна кула, охраняваща неговата порта, 
и стълбище за преодоляване на денивелацията по пътя към първоначалната Югоизточна порта. Предложена е 
графична реконструкция на неговия план и външен вид. 

Изграждането на това предно укрепление може да се отнесе към края на ХІІ в., във времето на 
възстановяване на Второто българско царство и допълнителното укрепване на новата столица. Укреплението 
е било използвано успешно и със съвсем малко промени и през следващите две столетия, до края на XIV в., в 
отбраната на столичния Търновград, когато неговата порта е била затворена, а във вътрешността му се 
появяват гробове от некропола на близо разположената църква №9.  

 
29. Част от царско надгробие от последните разкопки на църквата “Св. 40 мъченици” във 

Велико Търново. // Ю б и л е е н сборник в чест на проф. дмн Й. Йорданов. В. Търново, 
2003, 262-265, Обр. 1-5. 

При последните разкопки на църквата „Св. 40 мъченици“ се откри част от мраморен капак на 
средновековно надгробно съоръжение. Заедно с него известните такива фрагменти от царски надгробия от 
времето на Второто българско царство стават общо пет и всички те произхождат от столичния Търновград. 
Някои от тях имат скулптирани фигури, а други – надгробни надписи.  

Новооткритият фрагмент е изработен от бял дребнозърнест мрамор, с добре изгладена и полирана 
повърхност. От едната страна има правоъгълна рамка и изобразително поле, вдълбано малко по-ниско от нея. 
В горната част на полето е запазена част от вертикалното рамо на врязан кръст, завършващо с кръгъл 
медалион. От двете му страни са врязани три букви – IC и X.  

Въз основа на оскъдните налични данни е направена реконструкция на формата и украсата на 
мраморния капак. Той има малка дебелина, правоъгълна форма и е ограничен по краищата с изпъкнала 
правоъгълна рамка. Изобразителното поле на капака е леко дъговидно извито и ограничено с врязана линия. 
Краят на капака, който остава над главата на погребания, е украсен с врязан кръст с кръгли медалиони на 
рамената и формулата IC XC NHKA. По аналог с подобни капаци на мраморни саркофази може да се 
предположи и наличието на растителни и геометрични орнаменти по изгубените части от него. При 
сравнението с откритите царски гробници в църквата се оказва, че неговите размери съвпадат с тези на 
малката тухлена гробница в южния кораб на наноса. 
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Разгледаният мраморен фрагмент несъмнено е част от конструкцията на представително надгробно 
съоръжение в царската църква „Св. 40 мъченици“. През ХІІІ в. и ХІV в. в мраморните и тухлени гробници в 
наоса и притвора са погребвани представители на Асеневата династия. Като царски погребални съоръжения 
те са имали по-особено оформление, тъй-като над тях са били поставени мраморни саркофази. Точно такъв 
саркофаг над малката гробница в наоса е покривал реконструирания мраморен капак, която според опита за 
идентификация на погребаните в църквата търновски владетели, може да е била предназначена за някое от 
неизвестните по име деца на цар Иван Шишман от края на XIV в. 

Установяването на предназначението на представения фрагмент от мраморен капак е ново 
допълнение към погребалната практика на търновските владетели през годините на Второто българско 
царство. Направената възстановка е от важно значение за уточняването на вида, конструкцията и декорацията 
на царските надгробни съоръжения в столичния Търновград през ХІІІ-ХІV в. 

 
30. Реконструкция на царския саркофаг от Дворцовата църква в Търновград.                     

// Т р у д о в е на катедрите по история и богословие. Шуменски университет “Епископ 
Константин Преславски”, 2003, т. 5, 253-262, Обр. 1-9. 

Отново са разгледани детайлите от известното владетелското надгробно съоръжение, открити в 
църквата на Царския дворец в Търновград. Направен е критичен преглед на досегашните изследвания и 
вариантите за неговия външен вид и мястото, на което то е било поставено. Според запазените части от капака 
и постамента, и привлечените паралели на императорски и кралски саркофази е предложена и напълно нова 
реконструкция.  

Царският саркофаг в Дворцовата църква е имал масивен постамент от шест масивни профилирани 
блока с релефна украса по външния ръб. Върху тях се издигали стените от четири големи профилирани плочи, 
закрепени с железни шипове. Капакът също е профилиран с рамка на горната страна. Профилирана рамка са 
имали и късите стени, които са били допълнително украсени с по два релефни полегнали кръста. Върху капака 
е била скулптирана в нисък релеф фигурата на покойния цар, обърната в позиция три четвърти на дясно. 

Новата реконструкция и положението на царската фигура позволява да се уточни мястото, на което е 
стоял саркофагът. Той е бил поставен над тухлената гробница в притвора на църквана и допрян до неговата 
северна стена. Според положението на саркофага в притвора се установява, че от него към наоса е имало 
отделен вход към всеки кораб, факт, който не е уточнен при проучването на Дворцовата църква. 

Предложената нова строителна периодизация на църквата в Царския дворец показва, че тя е била 
изцяло преизградена в края на ХІІІ в. или началото на ХІV в. Гробниците в наоса и притвора, както и самият 
саркофаг също могат да се датират в това време. 

Направената реконструкция представя в завършен вид единствения запазен до голяма степен царски 
саркофаг от времето на Второто българско царство. Определянето на неговото първоначално положение във 
вътрешността на църквата е важно допълнение към възможностите за локализиране на местата, където са 
погребани някои от търновските владетели през ХІІІ-ХІV в. 

 
31. Водоснабдителните съоръжения до църква №12 на хълма Царевец във Велико 

Търново /конструкции, периодизация, възстановка/. // А р х е о л о г и я, ХLІV, 2003, 3, 
50-59, Обр. 1-7. 

При разкопките на южния склон в столичната цитадела на хълма Царевец, по различно време, са 
открити, проучени и публикувани няколко интересни водоснабдителни съоръжения – щерни, каптажи, 
водопроводи, сгради. В това изследване те за първи път са разгледани заедно, като детайлно са описани 
всички техни елементи и части, проследен е начинът на каптиране, отвеждане и съхраняване на водата, 
предложени са пълни реконструкции, нова периодизация и датировка, уточнено е тяхното място в 
градоустройството на столицата, установени са функционалните връзки между тях. Определено е основното 
предназначение на този единствен по своя вид и план средновековен Водоснабдителен комплекс, който 
обединава всички открити съоръжения.  

Водоснабдителните съоръжения са изградени от ломен камък, споен с бял хоросан и измазани с 
хидрофобен хоросан. Първоначално комплексът включвал само щерна №1, полувкопана в терена, със 
специална ниша в северната стена, чрез която е каптиран един от естествените извори, с които тя е пълнена. 
Щерната има утаител на дъното и две керамични тръби за източване на излишната вода. Щерна №1 е пълнена 
от още два извора чрез керамични водопроводи, водата от които е вкарана в нея посредством един общ 
водопровод. Каптажът на едния извор не е запазен, а каптажът на другия извор е бил защитен от специално 
построена сграда. Щерна №1 е изпълнявала ролята на резервоар за чешми, откъдето е изтичала излишната 
вода, и същевременно е имала етаж от който е можело да се черпи вода от нейната вътрешност, с обем от 
около 126 м3.  

Впоследствие Водоснабдителният комплекс е бил разширен с построяването на щерна №2, свързана 
чрез тръби със щерна №1. Новата щерна е по-голяма и не е пълнена от самостоятелни извори. Към щерна №1 
обаче е бил насочен допълнителен водопровод от глинени тръби, захранван от извор с нов каптаж, направен в 
специална защитна сграда. Щерната има две керамични тръби за източване на излишната вода, но е без 
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утаител на дъното. Щерна №2 е изпълнявала ролята на резервоар за обществени чешми и същевременно е 
имала етаж от който е можело да се черпи вода от нея, чийто обем е бил около 128 м3.  

Изграждането на Водоснабдителния комплекс е осъществено в 30-те години на ХІІІ в., заедно с 
подновяването на крепостните съоръжения на столичната крепост. Неговото строителство е свързано с 
появата на естествени извори на южния склон на хълма, каквито до този момент не е имало на това място. По-
късно са били построени щерна №2, новия каптаж и водопровод. Разрушаването на целия Водоснабдителен 
комплекс е било едновременно, най-вероятно в края на ХІІІ в. или началото на ХІV в., когато изворите са 
пресъхнали. След това той не е възстановен. Предположенията, че църква №12 е била изградена над 
функциониращата щерна №2, и че двете са съществували едновременно, не отговарят на действителността. 

Водоснабдителният комплекс е имал изключително важни обществени функции, защото е осигурявал 
питейна вода за населението на цялата столична цитадела. Точно поради това не са били изградени никакви 
други градски водохранилища на нейната територия. Водоснабдителният комплекс е включен в 
градоустройствения план на цитаделата чрез две улици, които преминават през неговите съоръжения, 
осигурявайки пряк достъп до тях, а край него е предвидено място и за немалък площад.      

При проектирането, изграждането и разширението на Водоснабдителния комплекс по най-
рационален начин са използвани уникалните хидрогеоложки условия на хълма Царевец, където е имало 
няколко естествени извора, разположени в очертанията на самата цитадела. Така е бил създаден единствения 
засега сред проучените градове от Второто българско царство комплекс, който е имал възможността изцяло да 
поддържа снабдяването с питейна вода, в мирно време и при обсада, на главната крепост на столичния 
Търновград през ХІІІ в.   

 
32. Една хипотеза за похода на император Никифор І Геник в България през 811 г.            

// S t u d i a Protobulgarica et mediaevalia europensia. Материали от юбилейната научна 
конференция в чест на 100-годишнината на чл. кор. проф. д-р Веселин Бешевлиев. В. 
Търново, 2003, 401-408, Обр. І-ІІ. 

Представени са сведенията от писмените извори, свързани с похода, поражението и смъртта на 
император Никифор през лятото на 811 г., както и всички изказани досега мнения и хипотези относно мястото 
на битката, проведена на 26.07.811 г., и голямата победа на кан Крум.  

Новата хипотеза се базира не на нов прочит, а на ново тълкувание на вече известните данни от 
Анонимната Ватиканска хроника, в която очевидец най-точно и подробно е описал случилите се събития. 
Според тези данни, след превземането на Плиска, император Никифор не се е насочил на юг с намерение да 
премине Балкана, а е продължил на запад по стария римски път към Сердика, за да завладее и останалата част 
от България. В тази посока той се е движил четиринадесет дни, като едновременно с това армията ограбвала и 
опожарявала всичко по пътя си, а самата битка се състояла сутринта на петнадесетия ден.  

Основавайки се на тази сведения в извора, както и на посочените в него общи, топографски и 
хронологически данни е предложено и ново място за локализиране на самата битка. Това е местността, в 
която се сливат реките Янтра и Росица, в околностите на село Крушето, отстоящо на 20 км северно от Велико 
Търново. Точно от там преминава трасето на римския път от Одесос към Сердика, който след пресичането на 
реките е излизал източно от развалините на Никополис ад Иструм. Широките и пълноводни реки, данните за 
големи наводнения и високо речно ниво, особено през летния сезон, при които често са заливани ниските 
терени при вливането на Росица в Янтра, и високи околни хълмове и възвишения точно отговарят на мястото 
на битката, описана в Анонимната Ватиканска хроника.  

Въз основа на това е представен общ план на битката с примерното разположение на византийските, 
българските и аварски войски, общите посоки на придвижване и атака на армиите, пътищата за бягство на 
разгромените нашественици. Ромейската армия е нощувала по протежението на пътя, трасиран по десния бряг 
на Янтра. Българите са заели позиции по високите възвишения източно над тях, а дошлите на помощ авари – 
на хълмовете западно от река Росица. След внезапния удар на българите част от ромеите се хвърлили да 
прекосяват двете реки, но затънали в тях и в околните мочурища, където били избити. Други побягнали на юг, 
като се измъкнали от засадата, за да достигнат направената преграда някъде по пътя към Хемус. Това 
развитие на събитията се доказва и от Анонимната Ватиканска хроника, в която никъде не е изрично 
посочено, че разгромът е станал в някакви теснини или проход, като същевременно се прави и ясно 
разграничение между мястото на битката, където се издавила конницата, и достигнатата едва по-късно 
преграда от бягащите войници.  

Представена е възстановка на конструкцията на тази известна преграда, която всъщност остава доста 
далеч от самата битка. Преградата не е имала важно отбранително значение. Това е била паянтова дървена 
стена от хоризонтално наредени стволове на отсечени дървета, завързани с въжета. От вътрешната страна, а 
не пред фронта на преградата, е бил изкопан ров. Тя не е била отбранявана от никаква българска войска. Тази 
стена е трябвало порсто да задържи ромеите, докато бъдат настигнати от преследващите ги българи.  

В подкрепа на представената хипотеза са привлечени и данни за монетна находка със златен солид на 
император Никифор, открити в района южно от Велико Търново, по пътя на бягството на спасилите се ромеи 
към старопланинските проходи.     
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33. Моливдовул от фонда на Исторически музей – Велико Търново. // A c t a Musei 
Varnaensis. Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на Западното 
Черноморие. Варна, 2004, 276-278, Обр. 1-2. [съавт. Д. Косева]. 

В статията е представен непубликуван до сега оловен печат от фонда на Регионален исторически 
музей – Велико Търново, който може би произхожда от Велики Преслав. На лицето на печата е изобразен 
бюст на военен светец, най-вероятно Св. Теодор Стратилат. На задната страна на печата има пет редов гръцки 
надпис, който може да се разчете така: ТЕОДОР – СПАТАРОКАНДИДАТ И СТРАТЕГ.  

Според намерените паралели на иконографията и надписите този печат трябва да се датира в ХІ в. 
Той е част от коресподенцията на Теодор, византийски сановник, спатарокандидат и стратег, непознат от 
публикуваните до този момент печати, който е изпращал кореспонденция до Велики Преслав. 

 
34. The Menology in the Forty Holy Martyrs Church in Veliko Tarnovo. // Т р у д о в е на 

катедрите по история и богословие. Шуменски университет “Епископ Константин 
Преславски”. В чест на 75-годишнината на видния църковен историк проф. дтн Тодор 
Събев. 2004, т. 6, 217-224, Fig. 1-4. [съавт. Д. Косева]. 

В резултат на новите разкопки на църквата „Св. 40 мъченици” се получиха важни данни, които 
позволиха да се направи цялостна архитектурна и обемна реконструкция на нейния притвор. Установиха се 
два строителни етапа. От първоначалия притвор са запазени само основите. След почти цялостно събаряне, 
притворът е бил наново изграден. На северната и южна фасада е имал по една ниша, а от запад – голяма 
фасадна ниша, фланкирана от тесни пиластри. Бил е покрит с полуцилиндричен свод и евентуално малък 
купол, издигащ се върху тухлени арки. Именно на вътрешните стени на този нов притвор е бил живописан 
пълния календарен цикъл за една църковна година. Специалните проучвания предоставиха възможност да се 
направи възстановка и пълна разгъвка на календара по четирите стени и свода на тази част от църквата.    

От календарните стенописи на източната стена на притвора са идентифицирани сцени за единадесет 
дни от месеците май и юни, както и три сцени от друг месец. На западната стена на притвора е оцеляла голяма 
част от календара с четири реда карета: шест сцени от месец март, една сцена от месец юли и двадесет и две 
сцени от месец август. Стенописният календар в притвора на църквата „Св. 40 мъченици“ е бил разгънат над 
висок живописан цокъл. При вариант със сводово покритие на северната стена е бил разположен месец 
септември, от който започва църковната година, а в средата има място за ктиторски портрет. На южната стена 
остава месец октомври, като е предвидено място за надгробно изображение, защото до нея е изградена една от 
царските гробници. Отляво на вратата на източната стена е месец май, а от дясно – юни. Над тях е разгънат 
месец април, а в източната половина на свода има два месеца един над друг – декември и ноември. В люнета 
над входа към наоса е стояло изображение на Св. Ана Млекопитателница. Отляво на вратата на западната 
стена е изписан месец юли, а от дясно е месец август. Над тях, по цялата дължина на западната стена е 
разгънат месец март, а в прилежащата половина на свода са два месеца един над друг – януари и февруари. В 
люнета над западния вход има изображение на Св. Елисавета Млекопитателница. 

При вариант с купол основната схема се запазва, но месеците януари и февруари на свода се оказват 
разделени от отвора на подкуполния барабан, а част от дните им се прехвърлят на прилежаща им половина на 
южната и северната къси стени. По същия начин са разпределени и дните на ноември и декември, 
разположени на другата половина на свода. 

Направеният стилов и живописен анализ, и представените точни аналогии за датировката на календра 
в притвора на църквата „Св. 40 мъченици“ в столичния Търновград, показват, че той трябва да е стенописан 
към средата на ХІV в. 

 
35. Новооткрита гробница в царската църква “Св. 40 мъченици” във Велико Търново.     

// И з в е с т и я на Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХ, 2005, 186-193, 
Обр. І-VІ. 

В статията е представена гробницата, открита при археологическите разкопки през 2003 г. във 
вътрешния югоизточен ъгъл на Екзонартекса на църквата “Св. 40 мъченици”. Гробницата е иззидана с тухли и 
хоросан. От нея са запазени само източната стена и част от северната стена. Според данните от 
археологическите разкопки, анализа на живописната декорация на църквата и откритите паралели за 
погребения на игумени на някои от сръбските кралски манастири е най-вероятно новооткритата гробница в 
Екзонартекса на църквата “Св. 40 мъченици” да е принадлежала на един от архимандритите на царската 
Велика лавра от втората половина на ХІV в.  

Гробницата е била унищожена в самия край на ХІV в. при строителството на Западната пристройка на 
църквата, която е издигната върху основите на съборения преди това Екзонартекс. 
 

36. Северозападната порта на средновековната крепост на хълма Царевец във Велико 
Търново. // П р о ф. дин Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. В. 
Търново, 2005, 366-372, Обр. I-III. 
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Представени са непубликувани данни от разкопките през 70-те години на ХХ в. на една почти 
неизвестна порта на главната столична цитадела, издигната на Царевец, както и за строителната периодизация 
и градоустройството на част от западния склон на този хълм през XII-XIV в. Първоначално на това място се е 
намирала Северозападната  порта на ранновизантийската крепост от V-VІІ в. Тя е изградена чрез разминаване 
на западната крепостна стена. Имала е двукрила врата и може би надвратна кула. Част от суперструкцията на 
тази ранновизантийска порта и прилежащата крепостна стена са били включени през ХІІ в. в новата 
средновековна фортификация на Търнов. В по-късен етап портата е била зазидана.  

Във връзка с охраната на Северозападната порта е била изграден Казармен комплекс, включващ 
голяма военна сграда и по-малка двуделна сграда с обширен вътрешен двор, оградени със стена. Между 
портата и Казармения комплекс преминава улица, а северно от тях е оформен площад. Връзката между 
отбранителните съоръжения и военните сгради позволява да се предположи, че те са обединени в 
отбранителна зона, каквито са оформени край Главния вход и Югоизточната порта на столичната цитадела.  

През втората четвърт на ХІІІ в., със строежа на новата Западна крепостна стена на цитаделата, тази 
Северозападна порта и Казарменият комплес са били изцяло разрушени. На тяхното място е оформен градски 
некропол, а по-късно е построен жилищен квартал с малък площад. В Западната крепостна стена е била 
допълнително направена малка потерна, която остава в очертанията на новия квартал. Потерната  има връзка с 
площада и една от главните улици на цитаделата, а чрез нея е осъществявана връзката с подградията в 
западното подножие на хълма Царевец. 

Посочени са основания, които позволяват да се твърди, че т. н. Малка порта на тази столична 
цитадела е била изградена по образец на Северозападната порта, още във времето преди нейното събаряне. 
Представени са и непубликувани данни от разкопките на църква №18, които показват, че тя е била построена 
или в самия край на ХІV в. или през ХV в. и е съществувала до ХVІІ в. По това време около нея има 
следстоличен некропол, от който са проучени тридесет и един гроба. 

Изложените нови данни и наблюдения позволяват да се направят важни изводи и обобщения за 
фортификационното строителство и планировка на Търновград, които дават възможност да се изяснят 
основни принципи от организацията на отбраната и вътрешното застрояване в цитаделата, в зависимост от 
разположението, значението и функционирането на крепостните съоръжения и свързаните с тях прилежащи 
терени, сгради и комуникационни трасета. 

 
37. Царски подпис върху оловна пластина от разкопките на хълма Царевец във Велико 

Търново. // К у л т у р н и т е текстове на миналото – носители, символи и идеи. Материали 
от Юбилейната международна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин К. 
Попконстантинов. Книга ІІІ. Знаци, текстове, идеи. София, 2005, 51-57, Табл. І-ІV. [съавт. 
Д. Косева]. 

При археологическите разкопки през 1971 г., в насип от османския период в близост до 
Северозападната крепостна стена на хълма Царевец, е открита дебела оловна пластина. Върху нея са врязани 
няколко интересни рисунки и част от текст на български език. По повърхността на обратната страна е 
гравирано голямо крило от образ на архангел. Фигурата, най-вероятно на Архангел Михаил, е била 
представена фронтално, в цял ръст с разперени настрани криле.  

Върху повърхността на лицевата страна на разглежданата пластина е очертана ръка, която държи 
скиптър. Непосредствено след тази рисунка са врязани девет самостоятелни или лигатурно свързани буквени 
знака. Надписът започва с буквите І и Р, след тях в лигатура са буквите Ц и А, но обърнати огледално. 
Следващият буквен знак би могъл да се приеме като огледално изображение на буквата Л или лигатурно 
свързани и огледално написани букви М и О. По-нататък следва буквата Р, до нея огледално обърната буква А 
и накрая буквата Г. Разчитането на надписа е следното: ЙОАН, ЦАР БЪЛГАРОМ.  

Изображения на ръка, държаща скиптър или кръст, се срещат единствено в царските грамоти, издадени 
от дворцовата канцелария на последните владетели на Второто българско царство:  Мрачката грамота от 1347 
г., подписана от цар Йоан Александър; Брашовската грамота, издадена след 1369 г. от цар Йоан Срацимир и 
Витошката грамота, писана след 1382 г., и носеща подписа на цар Йоан Шишман. Тук трябва да се включи и 
Виргинската грамота, която според направените проучвания се явява фалшифициран в края на ХІV в. 
документ, подписан с името на цар Константин Асен.  

Така върху оловната пластина явно е направен неумел опит да се възпроизведе видян за кратко 
оригинален царския подпис от владетелска грамота, издадена и подписана от един от последните царе, 
управлявали в Търновград през втората половина на ХІV в. – цар Йоан Александър или цар Йоан Шишман.  

 
38. Водохранилището на Царския дворец в столичния Търновград. // А р х е о л о г и я, 

ХLVІІ, 2006, 1-4, 201-210, Обр. 1-7. 
Направено е специално изследване и цялостна реконструкция на водохранилището в Царския дворец. 

Съоръжението е изградено от ломен камък, споен с бял хоросан и измазано с хидрофобен хоросан, върху 
който са налепени фрагменти от керамични съдове. Водохранилището е свързано чрез желязна тръба с малка 
шахта, долепена до северната му стена. Покритието на водохранилището е представлявало непрекъснат 
полуцилиндричен свод. Входът се е намирал на южната стена и към него е водила дървена стълба. Общата 



 43 

вместимост на водохранилището възлиза на почти 66 м3. Непосредственото пълнене с вода се е осъществявало 
единствено чрез нейното събиране от покрива на голямата сградата, до която то е долепено.  

При направените нови измервания, свързани с това проучване, се установи, че вътрешният двор на 
Двореца е бил разделен посредством подпорна стена на две тераси – южната е по-висока, а от север е по-ниска. 
Водохранилището е изградено между двете тераси, като по-голямата му част остава в южната част на двора. 
Поради това в двата си края то е било вкопано на различна дълбочина спрямо нивото на терасите. Шахтата от 
северната страна на водохранилището е осигурявала достъп до желязната тръба, чрез която се е осъществявало 
източването на водата. Разположението на тръбата на голяма височина над дъното на водохранилището 
показва, че в случая, когато се е налагало източване на водата, са оставали 16 м3, която е трябвало да се 
изважда с кофи. Това нецелесъобразно решение е било продиктувано от включването на водохранилището към 
съществуващата канализационна система за отводняване на северната част на вътрешния двор на Двореца.  

Изграждането на водохранилището според резултатите от разкопките е отнесено към средата на ХІV в. 
Късната датировка на единственото съоръжение за съхранение на вода в Царския дворец показва, че със 
сигурност е имало и други водохранилища още от времето на неговото строителство в началото на ХІІІ в. Те 
може да са били разположени в северната кула /обем 46 м3/ и в двете северозападни ъглови бойни кули /с обем 
съответно 75 м3 и 258 м3/, съществували по различно време. По-късната северозападна кула е свързана с 
възстановяването на Двореца след неговата обсада и опожаряване през 1217-1218 г. от цар Иван Асен II и е 
съществувала без прекъсване до превземането на Двореца през 1393 г. Предложените данни показват, че 
именно в тези бойни кули трябва да се търсят съоръженията за съхраняване на вода през XIII в. и първата 
половина на XIV в. Голямото количество вода, което би могло да се съхранява в тях показва, че направата на 
новото водохранилище най-вероятно е било подсигуряване, което наистина може да се свърже именно с 
допълнителното укрепване на Царския дворец към средата на ХІV в. 

39. Водоснабдяване и отводняване на столичния Търновград /от края на 12 в. до края на 
14 в./. 375 страници, снимки и графични чертежи в 388 образа. Автореферат – 32 стр.  
// А в т о р е ф е р а т на дисертация за присъждане на научна и образователна степен 
„доктор”, София, 2007. 

Дисертацията съдържа увод, пет глави (Глава 1 “Геоморфоложка характеристика и хидрогеоложки 
условия в района около Търновград. Писмени сведения. Археологически разкопки и проучвания”; Глава 2 
“Водоснабдителни съоръжения”; Глава 3 “Хигиенни съоръжения”; Глава 4 “Съоръжения за отводняване”; 
Глава 5 “Водоснабдяване и отводняване”, Заключение с основните изводи по отношение на 
водоснабдителните, хигиенни и отводнителни съоръжения, водоснабдяването и отводняването на столичния 
Търновград от края на ХІІ в. до края на ХІV в., библиография и фотоалбум с 388 илюстрации. Представени са 
архитектурния вид, конструктивните особености и начина на функциониране, реконструкции, строителна 
периодизация и датировка на всички съоръжения на територията на столицата /общо над 80 бр./: каптажи, 
водопроводи, водохранилища, чешми, защитни сгради, кладенци, контролни шахти, бани, санитарни възли, 
септични ями и шахти, канали, улични, площадни и дворни настилки, барбукани. 

Разгледани са начините и принципите на водоснабдяването и отводняването на отделните части на 
Търнов. Откроени са начините за добиване и съхраняване на питейна вода, според които е избиран видът на 
използваното съоръжение. Важен фактор в столичното водоснабдяване е било използването на извори, потоци 
и чешми в близката околност на града, за което има сведения от средновековните автори. Определен е 
характерът на столичното водоснабдяване – обществено и частно. Установено е, че цитаделата на хълма 
Царевец е имала непрекъснато централизирано водоснабдяване, поради което там не са строени обществени 
водохранилища. В хронологически план е проследено възникването, използването, унищожението и 
приемствеността в изграждането на обществените водоснабдителни съоръжения в тази цитадела. Установено 
е, че частни съоръжения за снабдяване с вода са имали само големите архитектурни комплекси и някои от 
градските манастири. Разгледана е връзката на хигиенните съоръжения с водоснабдяването и отводняването 
на столичния Търновград. Представено е тяхното значение в живота на столичното население. Определено е 
мястото на водоснабдителните и хигиенните съоръжения в градоустройството и фортификацията на 
Търновград.  

Обобщени са начините на отводняване, приложени в столицата. Използваният основен принцип за 
отводняване е било естественото оттичане на водата по наклона на терените. Канализационна мрежа не е била 
изграждана, като нейната функция се е изпълнявала от уличните и площадни настилки. Вътрешните дворове 
на архитектурните комплекси са се отводнявали самостоятелно, но също са свързани с цялостното отвеждане 
на повърхностните води от кварталите. Собствена канализация са имали само Царският дворец и някои от 
хигиенните съоръжения. Разгледана е структурата на уличните настилки и културните пластове в дълбочина, 
имащи пряка връзка с отводняването. Проследена е хронологическата рамка на трасирането и обновяването на 
уличната мрежа на столицата. Отбелязани са някои мероприятия по предпазването на жилищните сгради от 
проникване на вода в приземните етажи. Определено е мястото на отводнителните съоръжения в 
градоустройството на Търновград и тяхното значение за поддържане на хигиената в столицата на Второто 
българско царство.  
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40. Дворцовата баня на търновските царе. // И з в е с т и я на Регионален исторически музей 
– Велико Търново, 2007, ХХІІ, 124-141, Обр. 1-11. 

Представени са данни, факти, сведения, наблюдения и изводи, чрез които е локализирано мястото и 
възстановен плана на неизвестна до този момент баня в Царския дворец в столичния Търновград. Банята е 
идентифицирана според предназначението на каналите, изградени край южната крепостна стена на Двореца, 
за които е изказано предположение, че са отводнявали склона южно от него. Чрез доказаната невъзможност по 
тези канали да са отвеждани повърхностни атмосферни води се установи за пръв път, че за предпазване на 
частично вкопаната в терена дворцова Сграда IV е бил изграден специален хидроизолационен коридор. 
Каналите не са били свързани с водохранилище, производствено помещение и санитарен възел. Така остава 
единстеният вариант чрез тях да е отвеждана мръсната вода от двроцовата баня 

 Банята в Царския дворец е била разположена в западния край на втория етаж на Сграда ІV, за който се 
предполага че е служила за царска трапезария. Точно под банята остава помещението с готварските пещи. 
Царската баня е имала неправилен план с две помещения – съблекалня и къпалня. Тя няма подподово 
отопление. Затоплянето е осъществявано посредством комините на готварските пещи, които преминават през 
средата на банята, но може да се предположи и наличието на малка камина, вместена в зидарията между тях. 
Водопроводна инсталация също не е имало. Водата е била носена от външни водоизточници. От 
канализацията е запазен само каналът, отвеждащ мръсната вода край южната стена на Двореца. 

Проследяване трасето на този канал за мръсна вода позволи да се установи последователността в 
изграждането и функционирането на канализационната мрежа край Южната порта на Царския дворец. 
Известно време след неговото изграждане каналът е бил пресечен при строежа на портата. Тогава е направен 
нов канал, който свързва двете части на канала на банята, като заобикаля Южната порта от външната й страна. 
По-късно каналът е бил пресечен още веднъж – при строежа на септичната шахта на санитарния възел на 
Двореца. След това той вече е преминавал през нейните очертания и поемал отпадните води от царските 
тоалетни. За неговото почистване е била изградена малка контролна шахта. 

Банята в Царския двроец не следва обичайната схема на този вид хигиенни съоръжения, явявайки се 
опростен техен вариант, съобразен с наличните условия – липса на постоянен водоизточник и изграждане в 
съществуваща сграда, може би след основно преустройство на помещенията. Строежът на дворцовата баня 
най-вероятно е синхронен или малко по-късен от Сграда ІV, датирана във втората четвърт на ХІІІ в. Тя е била 
използвана до края на ХІV в. 

Строежът на двроцови бани във Византия, Сърбия, Армения и Грузия показва, че царската баня в 
Търновград не се явява изключение, а по-скоро правило. Тя е добър пример за хигиенните навици и култура на 
българските царе и техните семейства. Тази баня се оказва и пряко доказателство за функционирането на 
такива хигиенни съоръжения и в другите владетелски резиденции в българските градове през ХІІІ-ХІV в. 

 
41. Съкровищата на средновековна България. – каталог на изложба. Варна, 2008, 25-28, обр. 

2.1-2.14.3. 
Представени са анотации и снимки на най-значимите и ефектни златни и сребърни накити от фонда на 

Регионален исторически музей – Велико Търново, открити при разкопките на Двореца на търновските царе, в  
столичната цитадела на хълма Царевец и от некропола на царската църква „Св. 40 мъченици“ и църквата „Св. 
Димитър“ в Търновград: златна катарама, златен накрайник и новоотрита златна апликация от колан; златни 
пръстени печати на Теодор Филантри, Доброслав, Бесар, Рафаил и Хадър Муртазъ; златни пръстени с 
полускъпоценни камъни и бисери; сребърни пръстени; златни обеци и наушници.    

  
42. Символите на българската държавност. 100 години от обявяването на независимостта 

на България. – каталог на изложба. В. Търново, 2008, 58, обр. 39, 62, обр. 45. 
Преставени са анотации и снимки на находки от фонда на Регионален исторически музей – Велико 

Търново, открити в столичния в Търновград: златен пръстен-печат с изображение на лилия и фрагмент от 
каменния саркофаг на цар Иван Александър. 
 

43. Българска археология 2008 г. – каталог на изложба. София, 2008, 86, 88. [съавт. К. Тотев, 
П. Караилиев]. 

Представено е кратко резюме и снимки от археологическите разкопки на обект „Средновековен град 
Трапезица. Сектор Север“ през 2008 г., когато се допроучи Северната кула и се откри неизвестна до този 
момент нова църква, с пореден №19 от ХІІІ-ХІV в. 

 
44. Северната кула на средновековната крепост на хълма Трапезица във Велико 

Търново. // А р х е о л о г и я, L, 2009, 3-4, 48-67, Обр. 1-11. 
Бойната кула, издигаща се в крепостта на северния край на хълма Трапезица, която е важна част от 

градската структура на Търнов – столицата на България от края на ХІІ в. до края на ХІV в., е описана съвсем 
кратко от В. Берон, К. Шкорпил и В. Димов. Кулата не е проучвана чрез археологически разкопки, а 
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направените досега планове изцяло се различават един от друг. Установяването на точния план и 
предназначението на Северната кула бяха основните задачи на разкопките през 2007-2008 г.  

Северната кула е фундирана на тесния скален нос, с който завършва хълма на север. Тя има неправилна, 
издължена в посока юг, Т-образна форма. Кулата е изградена от ломени и полуобработени камъни, споени с 
бял хоросан, емплектон и вътрешна сантрачна система. Тя е конструктивно свързана със Западната и Източна 
крепостни стени. Някои от стените на кулата са надзиждани и с калова спойка. Северната кула има три 
помещения. Помещение 1 обхваща северната и централната част на кулата. Неговата северна стена 
представлява масивно стълбище, а в южната стена се намира входът към помещение 3. За под на помещението 
е използвана скалата, обмазана с хоросан. По-късно северната част на помещение 1 е запълнена с блокаж, в 
източния край на който е изградено ново малко стълбище. В пода са изсечени три ями за носещите стълбове 
на таванската конструкция и малка боклучна яма. Западната половина на помещението е разделена с паянтови 
стени на три по-малки помещения. Направено е огнище. Помещение 2 има външен вход на северната  стена, 
през който се е излизало извън крепостта. От вътрешната страна на входа се разчисти настилка и стълбище с 
три стъпала. Отделни редове камъни и блокаж, зидани с калова спойка, се откриха по източните и южни стени 
на помещения 1 и 2. Помещение 3 има обмазан с хоросан под, върху който се разкриха две огнища. На 
източната му стена се намира главният вход на кулата, към който води каменно стълбище.  

Вътрешността на Северната кула беше запълнена със строителни материали от нейното разрушаване. В 
насипа се откриха фрагменти от средновековна кухненска и сграфито керамика, животински кости, предмети 
от бита и монети от ХІІІ в. и ХІV в.   

Северната порта на крепостта остава непосредствено от юг на Северната кула и е конструктивно 
свързана с нейната западна стена. Самата порта не се откри, защото е била изцяло унищожена през 40-те 
години на ХХ в. Северната порта е имала отвор в Западната крепостна стена, без надвратна кула. Била е 
затваряна с две двукрили врати. Към нея е извеждал път, чието трасе е врязано в западния склон на хълма.  

Периодизация. Първи строителен период, първи етап. Строителството на Северната кула е осъществено 
в първите години на ХІІІ в., заедно със Северната порта, Източната и Западна крепостни стении. През втория 
етап /средата на ХІІІ в. – началото на ХІV в./ в помещение 1 е направено ново стълбище, а западната му 
половина била разделена на 3 малки помещения. След средата на ХІV в. към кулата била долепена Северната 
напречна крепостна стена, която защитавала подградието в източното подножие на хълма. През Втория 
строителен период /последните години на ХІV в./ Северната кула и Източната крепостна стена са 
преизградени, като за спойка е използван калов разтвор. Тогава са направени боклучната яма и огнищата в 
помещения 1 и 3. Северната порта е зазидана. В края на ХІV в. или най-късно в самото начало на ХV в. кулата 
вече не е функционирала.  

Разкрития изцяло план на Северната кула и направените паралели със запазените бойни кули по 
българските земи от периода ХІІІ-ХІV в. позволяват да й се направи цялостна реконструкция. Кулата е имала 
най-малко три етажа. В източната й част е обособено приземие, в което се намира северният вход. Каменното 
стълбище за горните етажи е изградено в северната част на помещение 1. На нивото на етажите кулата е имала 
връзка с бойните пътеки на Източната и Западната крепостни стени. Тя е завършвала с бойна площадка със 
зъбери и керемиден покрив.   

Предназначението на Северната кула е била защитата на Северната порта и на пътя, извеждащ от 
подножието на хълма към портата. Голямата височина, значителната обитаема площ, стратегическото 
разположение на най-високата точка на хълма, охраната на Северната порта и пътя към нея показват, че в 
Северната кула е била разположена част от столичния гарнизон. Може да се допусне, че в кулата е имало и 
помещения с административни функции.  

Северната кула, Северната порта, както и изградената по-късно Северна напречна крепостна стена, 
защитаваща подградието, образуват мощен фортификационен комплекс, който е отбранявал целия северен 
сектор на средновековната крепост на хълма Трапезица през ХІІІ-ХІV в. 

 
45. Нов кръст-реликвиарий от Търновския музей. // E u r i k a. In honorem Ludmilae 

Donchevae-Petkovae. София, 2009, 435-440, Обр. 1-4. [съавт. Д. Косева]. 
Представен е непубликуван до сега бронзов кръст-енколпион, реликвиарий от фонда на Регионален 

исторически музей – Велико Търново, който може би произхожда от околностите на Плиска или Велики 
Преслав. От кръста е запазена само едната половина с гравирана украса, заедно с част от шарнирите. В кръгъл 
медалион в средата на кръста е изобразен бюст на Христос, с две букви от неговото име. Върху горното рамо 
има бюст, най-вероятно на Богородица, а върху долното – допоясна фигура на светец, може би Св. Йоан. На 
хоризонталното рамо, от двете страни на Христос, е гравирана по една фигура на неизвестен светец. 

Иконографията на представения кръст засега е единствена сред известните кръстове-енколпиони, 
открити в България. Приведените аналогии показат, че неговият византийски /Константинополски или 
Анатолийски/ произход е трудно оспорим, а неговата датировка остава в зрелия ХІ в. 

 
46. Площад на западния склон на средновековната крепост на хълма Царевец във Велико 

Търново. // И з в е с т и я на Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХІV-ХХV, 
2009-2010, 159-182, Обр. 1-15.  
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Представени са нови данни за локализирането на неотбелязан до сега площад в главната цитадела на 
столичния Търновград, който е разположен в централната част на западния склон на хълма Царевец. 
Разгледани са проучените около него улици, църкви, сгради, некрополи и манастир, според времето на 
тяхното по етапно и последователно застрояване в разглеждания сектор от края на ХІІ в. до края на ХІV в. 
Изтъкнати са няколко важни факта, които доказват наличието на площад на този терен: не са строени 
жилищни сгради и производствени съоръжения; не са прокарани никакви улици; изградени са три църкви, но 
край нито една от тях няма некропол; жилищните сгради и манастирът са построени едва около средата на 
ХІV в., като дори и след това на самото място остава голямо празно пространство. 

Планирането и първоначално оформяне на този нов голям площад е осъществено в самото начало на 
столичния период на града /края на ХІІ в./ на площ около 4,2 дка. Площадът е имал Г-образна форма, а 
неговия северен край, където е била издигната църква №20, отчасти е достигал до Западната крепостна стена. 
Той е  фланкиран от запад от Западната главна улица, а от изток остава доста стръмен склон. Самият площад 
има неголям наклон на запад, а трайна настилка не е правена. През втората четвърт на ХІІІ в. площадът е 
основно реконструиран – той вече е правоъгълен, с намалена територия /до 1,8 дка/, а по дължината на 
неговата западна страна е прокарана новата Западна главна улица на цитаделата. От север и юг са построени 
жилищни сгради. Църква №20 е разрушена, а почти в центъра на площада е издигната новата църква №15. 
Към средата или втората половина на ХІІІ в. в югозападния ъгъл на площада е оформен малък некропол.  

Впоследствие /края на ХІІІ в. – началото на ХІV в./ на мястото на разрушената църква №15 е 
построена църква №14, а върху част от некропола, който продължава да действа, е издигната църква №11. 
Последното преустройство на площада е извършено към средата на ХІV в., когато край църква №14 е изграден 
манастир, който заема цялата северна половина от неговата територия. Теренът по западната периферия е 
застроен от нови жилищни сгради, а неговата площ е намалена до 700 м2. Така площадът се оказва изцяло 
изолиран от Западната главна улица, с която е свързан единствено чрез тесен проход. По този начин той 
остава свързан основно с живота на манастира. Може да се предположи, че самият площад, с функциите му на 
градско тържище, е бил дарен на манастира, каквато практика с владетелски грамоти е добре засвидетелствана 
по това време.  

През целия столичен период на Търнов площадът е изпълнявал разнообразни функции – основно 
търговски, но в определени случаи той е използван при организирането и на представителни, обществени, 
военни или други прояви. Локализирането на този нов площад се явява важно допълнение към архитектурния 
план и етапите на развитие на градската структура на столичния Търнов от края на ХІІ в. до края на ХІV в. 

 
47. Водоснабдяването на царската Велика Лавра “Св. 40 мъченици” в столичния 

Търновград. // S t u d i a Archaeоlogica Universitatis Serdicensis, V, 2010, Stephanos 
Arhaeоlogicos in honorem Professoris Stephcae Angelova, София, 2010, 779-788, Обр. 1-13. 

Представени са новите данни от последните археологически разкопки в двора на църквата “Св. 40 
мъченици” за всички съоръжения, чрез които е била водоснабдявана царската Велика лавра по време на 
нейното съществуване – от средата на ХІV в. до края на същото столетие.  

Още към началото на ХІV в. /преди изграждането на манастира/, в двора на църквата “Св. 40 мъченици” 
е започнал строеж на голям кладенец, който обаче е бил изоставен преди да бъде напълно завършен. Изкопана 
е само ямата, без да се направи каменната облицовка, като впоследствие тя е била затрупана.  

Тогава е положен и водопроводът от керамични тръби за първата чешма, по който идвала вода от 
западното подножие на хълма Царевец. Тази чешма е продължила да функционира и след изграждането на 
манастира в средата на ХІV в. Тогава към източната оградна стена на комплекса била построена 
манастирската трапезария /Източното крило/, точно на мястото където се намирала чешмата. По тази причина 
се наложило водопроводът да бъде продължен, чрез неговото вграждане по дължината на източната стена 
трапезарията, като новата чешма била монтирана вече на нейната западна фасада.  

Към края на ХІV в. е направена втора чешма, чийто водопровод също от керамични тръби се явява 
отклонение от този на по-ранната чешма. Тази нова чешма се намирала на южната фасада на достроеното 
южно помещение към манастирсктата трапезария. Данните за тези манастирски чешми напълно съответстват 
на сведението в житието на патриарх Евтимий /написано в края на ХІV в./ за използването на естествени 
водоизточници в околностите на Търновград, както и за наличието на извор и чешма в склона на църквата “Св. 
40 мъченици” дори до 40-те години на ХХ в.  

Направените наблюдения и изводи за новооткритите чешми на царската Велика лавра “Св. 40 
мъченици”, заедно с данните за другите столични манастири, показват специалното внимание, което е 
отделено на тяхното водоснабдяване, тъй-като измежду всички архитектурни комплекси и частни жилища в 
Търновград през ХІІ-ХІV в., с изключение на Царския дворец и Патриаршията, те са единствените, които имат 
собствени съоръжения за доставяне и съхранение на питейна вода. 

 
48. Северна кула и Северна порта (монография). // А р х е о л о г и ч е с к и проучвания на 

средновековния град Трапезица. Сектор Север. т. І. В. Търново, 2011, 17-116, обр. І-LV на 
илюстрациите, обр. 1-55 на каталога с находки, обр. І-VІІ за цветните илюстрации. 
[рецензии: В. Плетньов. Археология, 2011, 1, 121-130]. 
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Новоразкритите обекти в Сектор Север на средновековната крепост на хълма Трапезица във Велико 
Търново не са отбелязани в нито един от известните досега средновековни писмени извори. Крепостните и 
военните съоръжения, комуникациите, култовата сграда и некрополите не са споменати и в описанията на 
Трапезица от края на ХІХ в. и началото на ХХ в. (изключение правят само някои от стените на Северната 
кула). Всички те не са били проучвани и чрез археологически разкопки. 

При археологическите кампании през 2007-2009 г. се откриха напълно нови и неизвестни до този 
момент съоръжения и сгради, а други се доразкриха изцяло: Северна кула, Северна порта, сектори от 
Западната и Източна крепостни стени; Военна сграда, железарска работилница, участък от Главната улица, 
част от Централния площад, църква №19 и два некропола. Разкопките доведоха до резултати, които очертават 
основните посоки в развитието на фортификационната система, градоустройството и планировката в северната 
и централната част на хълма през ХІІІ-ХІV в. Наблюденията по отношение на стратиграфските напластявания 
почти по цялата площ на Сектор Север, позволиха да се направят изводи за времето на заселване, укрепяване, 
застрояване и обезлюдяване на хълма Трапезица през различните исторически епохи. Въз основа на тях се 
датира строителството, използването и разрушаването на новооткритите архитектурни градежи. Намериха се 
ценни находки и предмети, както и запазени на място стенописи от вътрешната декорация на църква №19 и 
изключително редки култови реликви. 

Най-ранната открита керамика е от халколитната епоха. По-голямо е количеството на керамиката от 
желязната епоха в северната част на хълма. От това време произхождат около стотина фрагмента, но останки 
от крепостни  съоръжения, жилища, огнища, ями и гробове не се откриха. След тази епоха също няма следи от 
трайно обитаване. Изключение правят няколкото фрагмента от амфори и кухненска керамика от 
ранновизантийския период (V-VІІ в.). Първите фортификационни съоръжения, военно, гражданско и култово 
строителство са от времето на Второто българско царство (първите десетилетия на ХІІІ в.), когато хълмът е 
включен в границите на столичния Търновград.  

Главното съоръжение в крепостната система в северния край на хълма Трапезица безспорно е Северната 
кула. Тя се явява център на отбраната на Главния вход на крепостта и е конструктивно свързана със Северната 
порта, Западната и Източна крепостни стени. Северната кула е фундирана на тесния скален нос, с който 
завършва хълма на север. Тя има неправилна, издължена в посока юг, Т-образна форма. Кулата е изградена от 
ломени и полуобработени камъни, споени с бял хоросан, емплектон и вътрешна сантрачна система. Някои от 
стените на кулата са надзиждани и с калова спойка. Северната кула има 3 помещения. Помещение 1 обхваща 
северната и централната част на кулата. Неговата северна стена представлява масивно стълбище, а в южната 
стена се намира входът към помещение 3. За под на помещението е използвана скалата, обмазана с хоросан. 
По-късно северната част на помещение 1 е запълнена с блокаж, в източния край на който е изградено ново 
стълбище. В пода са изсечени три ями за носещи стълбове на конструкцията на тавана и боклучна яма. 
Западната половина на помещението е разделена с паянтови стени на три по-малки помещения. Направено е 
огнище. Помещение 2 има вход на северната стена, през който се е излизало извън крепостта. От вътрешната 
страна на входа се разчисти настилка и стълбище. Отделни редове камъни и блокаж, зидани с калова спойка, 
се откриха по източните и южни стени на помещения 1 и 2. Помещение 3 има  обмазан с хоросан под с две 
огнища. На източната му стена се намира главният вход на кулата, към който води каменно стълбище.  

Строителството на Северната кула е осъществено в първите години на ХІІІ в., заедно със Източната и 
Западна крепостни стени и Северната порта. След средата на ХІV в. към кулата била долепена Северната 
напречна крепостна стена, която защитавала подградието в източното подножие на хълма. През последните 
години на ХІV в. кулата и Източната крепостна стена са преизградени, като за спойка е използван калов 
разтвор. Тогава е зазидана Северната порта. В края на ХІV в. или най-късно в самото начало на ХV в. кулата 
вече не е функционирала. 

 Във вътрешността на Северната кула, Северната порта и в изкопите край тях се откриха 50 
средновековни монети и почти 10 000 фрагмента кухненска, сграфито и глазирана керамика /представени в 
отделни таблици/, чието определяне позволи да се уточни стартиграфията и датировката на отделните 
културни пластове и строителни периоди. Другите 50 находки са представени в общ текст и в отделен каталог 
с илюстрации. Сред тях има няколко кухненски гърнета и сграфито паници с геометрична украса и фрагмент 
от стена на сграфито паница с рядка сцена с календарна символика. Не е малко и епиграфският материал – 
основно монограми, букви, надписи и рисунки върху керамични фрагменти. Най-интересни са монограмът на 
цар Михаил ІІІ Шишман и надпис върху камък, вграден в стената на Северната кула, който може да се свърже 
с цар Мицо Асен. Сред находките правят впечатление голямото каменно ядро за каменометна машина и 
сребърен пръстен. Особено важни са предметите, свързани с работилница за костени предмети, която е 
функционирала в Северната кула в края на ХІV в.: суровина от животински кости, отпадни продукти, 
полуфабрикати, заготовки и завършена продукция – съставни дръжки за ножове. Представени са и 
строителните материали, използвани при изграждането на Северната кула и Северната порта – тухли, плоски и 
извити покривни керемиди, гвоздеи, оловен лист.  

Основното предназначение на Северната кула е охраната на Северната порта на втората по важност 
столична крепост, контрола и защитата на пътя, извеждащ от подножието на хълма към портата. Солидното 
укрепване на подхода към Северната порта не е наложило издигането на надвратна кула, тъй като нейните 
функции се изпълнявали от Северната кула, в която е била разположена част от столичния гарнизон. Всъщност 
може спокойно да се каже, че с издигането на Северната кула и прокарването на пътя към Северната порта е 
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започнало укрепяването и трайното заселване на северната част на хълма в първите години на ХІІІ в., който от 
този момент става неделима част от столичния Търнов.  

Северната кула е имала и важни наблюдателни функции, защото от нея се открива широк изглед към 
пътя, преминаващ през пролома на река Янтра в северна посока. По-късно към кулата е пристроена Северната 
напречна крепостна стена с две бойни кули при реката, чрез които е осъществено цялостното укрепяване на 
подградието в източното и южно подножие на Трапезица. По този начин незащитените до втората половина на 
ХІV в. квартали са получили относителна сигурност, като са включени в цялостната фортификационна система 
на столицата. 

Северната кула, като самостоятелно фортификационно съоръжение, се отличава със своите размери, 
функции и местоположение. Тя обаче е пряко свързана не само конструктивно, но и функционално със 
Северната порта, като двете крепостни съоръжения оформят Главния вход на крепостта. Чрез тяхното 
едновременно строителство в началото на ХІІІ в., е осъществен първоначалния фортификационен замисъл за 
ефективна отбрана на основния външен подход към крепостта, който до края на ХІV в. не е бил подлаган на 
съществени промени. Така е била издигната само една, но изключителна по своята мощ бойна кула, снабдена 
със всичко необходимо за охраната на Главния вход: доминиращо и стратегическо разположение, голяма 
височина и дебели стени, значителна бойна и обитаема площ, възможности за разполагане на метателни 
машини, настаняване на постоянен гарнизон, пряка връзка със защитаваната от нея Северна порта. Именно 
това отличава Главния вход на Трапезица от етапното строителство в продължителен период от време на 
различни по местоположение, размери и функции фортификационни съоръжения на Главния вход на другата 
столична крепост, издигната на хълма Царевец.  

Събарянето на Северната кула и сектор от Източната крепостна стена в самия край на ХІV в. може да 
се окаже резултат от поемането от българска страна на някакви договорни задължения спрямо Османската 
държава. Възможно е това да се е случило през 1388 г., когато, според османските хронисти, в Търновград 
влиза армията на Али паша. Последвалото възстановяване на фортификационните съоръжения с калова спойка 
явно е било предприето във времето непосредствено преди обсадата на Търновград през лятото на 1393 г.  

Функционирането на Северната кула е прекратено в последните години на ХІV в. или най-късно в 
самото начало на ХV в., когато тя е била окончателно съборена. Северната порта обаче е била зазидана още в 
края на ХІV в. По такъв начин северният сектор е бил изолиран от останалата част от крепостта още преди 
обсадата през 1393 г., а за Главен вход към нея е била използвана някоя от останалите порти, разположени по 
Южната крепостна стена.  

Сравнението между крепостните стени и съоръжения на двете столични крепости показва, че 
цялостното подновяване на фортификацията на хълма Царевец в началните години на ХІІІ в. съвпада по време 
с първоначалното строителство на укрепленията на Трапезица. Явно точно по това време столицата е 
започнала да се разраства в териториално отношение, поради което се е появила необходимост от 
разширяването на укрепената територия на града, като са използвани отличните топографски и 
фортификационни качества на съседния незастроен, неукрепен и необитаем дотогава хълм Трапезица. 

Северната кула и Северната порта, оформящи Главния вход, Военната сграда, както и изградената по-
късно Северна напречна крепостна стена на подградието, образуват мощен фортификационен комплекс, 
отбраняващ целия северен сектор на средновековната крепост на хълма Трапезица. Заедно с голямата дворцова 
сграда, намираща се южно от кулата, и другата сграда до нея, която има светски характер и представителни 
функции, позволяват да се очертае разширяването на Военноотбранителния комплекс в южна и източна посока 
и да се допусне прерастването му в ансамбъл, свързан с гражданското и военно управление на крепостта през 
ХІІІ-ХІV в. 

Археологическите разкопки на Северната кула, Северната порта, Западната крепостна стена, Военната 
сграда, Железарската работилница, Централния площад и църква №19 представят само част от 
фортификацията, военното, комуникационното и култово строителство в северния и централния сектори на 
столичната крепост на хълма Трапезица. Макар и относително скромни като резултати /на фона на цялата 
укрепена площ на хълма/ те показват, че планировката на крепостта се развива съобразно утвърдените 
градоустройствени принципи, характерни както за останалите части на столичния Търнов, така и за другите 
български градове от ХІІІ-ХІV в. 

 
49. Укрепено водоснабдително съоръжение в столичната цитадела на хълма Царевец във 

Велико Търново. // Б ъ л г а р и я, българите и Европа – мит, история, съвремие. т. ІV. В. 
Търново, 2011, 440-468, Обр. 1-22. 

За първи път това водоснабдително съоръжение е споменато в османски писмен извор в средата на 
ХVІІ в., а по-подробно е описано в края на ХІХ в. Проучено е чрез археологически разкопки през 1905 г., 1933 
г. и 1967 г., но до този момент не е публикувано самостоятелно и с необходимата за целта пълна текстова и 
илюстративна информация. Основавайки се на всички известни сведения, данни и специално направени 
огледи е представена нова цялостна реконструкция на това единствено по рода си и напълно проучено 
средновековно водоснабдително съоръжение. Разгледани са и основни въпроси, свързани с неговия произход, 
предназначение и място във фортификацията и водоснабдяването на столичната цитадела през ХІV в. 

 Разположението на това водоснабдително съоръжение изцяло извън очертанията на укрепената площ 
на цитаделата, го отличава от обичайните съоръжения за добиване и съхранение на вода. Поради това се 
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налага то да бъде разглеждано като специално по вид хидротехническо и фортификационно съоръжение с 
ново наименование: Укрепено водоснабдително съоръжение. То се състои от: потерна в Южната крепостна 
стена, охранявана от надвратна бойна кула; стълбище с три рамена, изградено в ширината на крепостна стена, 
което води към голяма кула при реката, във вътрешността на тази кула е вграден кладенец. Самото 
съоръжение остава извън цитаделата, но е пряко свързано с нея посредством своята крепостна стена. Освен 
тези основни конструктивни елементи за охраната на Укрепеното водоснабдително съоръжение са изградени: 
Напречна крепостна стена, която ограничава достъпа до него по скалния венец; бойна платформа при 
потерната; допълнително уширяване на крепостната стена със стълбището. Укрепеното водоснабдително 
съоръжение е изградено в края на ХІІІ в. или началото на ХІV в., но е съществувало най-рано до средата на 
ХVІІ в. Основното и единствено предназначение на това съоръжение е било осигуряването на питейна вода за 
цялата столична цитадела чрез филтриране на речната вода, постъпваща в кладенеца, вграден във 
вътрешността на кулата на брега на Янтра. 

Разглежданото Укрепено водоснабдително съоръжение засега няма точен паралел сред съоръженията, 
проучени до този момент в други градове и крепости, както от периода ХІІ-ХІV в., така и от предхождащите 
столетия, в България и в страните от балканския регион. Известните водоснабдителни съоръжения действат на 
същия принцип, но са изградени изцяло или частично под земята. Най-близо по местоположение и 
конструкция се явява водоснабдителното съоръжение, което е част от укреплението на ранновизантийския 
град Зикидева от VІ-VІІ в., върху чиято територия по-късно е изграден столичния Търнов. Данните за 
съществуването и частичното използване на някои елементи от ранновизантийското съоръжение през ХІІІ в., 
показват, че именно неговите останки са послужили за образец при строежа на столичното Укрепено 
водоснабдително съоръжение, което обаче има по-опростена и практична конструкция. 

Укрепеното водоснабдително съоръжение се намира извън очертанията на столичната цитадела и от 
тази гледна точка то няма пряка връзка с градоустройствената й схема, но същевременно се явява неделима 
част от нейната крепостна система. Освен да защитава кладенеца в своята вътрешност, то е имало за задача да 
охранява и подхода към столичното подградие, разположено югоизточно от цитаделата.  

Укрепеното водоснабдително съоръжение е осигурявало питейна вода за цялото население на 
цитаделата, поради това през ХІV в. на нейната територия не е изградено нито едно обществено или частно 
водохранилище, защото не е имало никаква необходимост от такива допълнителни съоръжения. Засега то 
остава единственото по своята конструкция, което е открито и изцяло проучено на територията на градовете и 
крепостите от Второто българско царство, явявайки се едно от най-значимите постижения не само във 
фортификацията и хидростроителството, но и в развитието на водоснабдителното дело в средновековна 
България. 

 
50. Площад след Главния вход на средновековната крепост на хълма Царевец във Велико 

Търново. // И з в е с т и я на Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХVІ, 2011, 
125-149, Обр. 1-11. 

За първи път са представени всички налични данни от стари сведения, археологически разкопки и 
теренни огледи за големия площад, оформен непосредствено след Главния вход на столичната цитадела на 
Търнов, разположена на хълма Царевец. Определени са неговата форма, граници, площ и размери, връзката с 
уличните комуникации. Разграничени са периодите и етапите на развитие на площада, както и на 
архитектурното застрояване около него – фортификационните съоръжения на Главния вход, кварталът при 
югоизточния му край и кварталът, застроен върху част от неговата територия, главните улици на крепостта.
 Първоначалното оформяне на този площад е осъществено още преди столичния период на града /края 
на ХІІ в./ на площ от 2,4 дка. През първия период /началото на ХІІІ в. – втората половина на ХІІІ в./ площадът 
е бил ограничен от север и юг с крепостните стени, а от запад – с фортификационните съоръжения на Главния 
вход /Първа и Втора порта, Вътрешно укрепление/.  На изток достигал до полегат склон, като общата му площ 
била около 1,7 дка. От неговия североизточен край започвала Западната главна улица, а от югоизточния ъгъл – 
Южната главна улица на цитаделата, където били построени няколко сгради от малък жилищен квартал.  
 През втория период /края на ХІІІ в. до средата на ХІV в./ при югоизточния край на площада са 
издигнати сградите от квартала край Южната главна улица. На най-високата източна страна на площада била 
изградена малката кръстокуполна църква №1, която се явява негов основен архитектурен акцент. Представени 
са всички известни данни за тази забравена и отдавна унищожена църква. Тя е била кръстокуполна, с четири 
свободни подпори в наоса, една абсида, и може би с притвор, а при нейното строителство са използвани 
сполии от разрушенията на съвсем близо разположената ранновизантийска базилика. Около църквата не е 
имало некропол.   
 През третия период /втора половина на ХІV в. – края на ХІV в./ изглежда е направено основното 
преизграждане на Вътрешното укрепление и премахната Втора порта на Главния вход, но без да се нарушават 
очертанията на площада. В последните десетилетия на ХІV в. цялата южна половина на площада била 
застроена с малък квартал. Южната главна улица е удължена на запад, между самите сгради, до нова напречна 
улица край източната стена на Вътрешното укрепление. Територията на площада била намалена до 900 м2. В 
този си вид площадът след Главния вход посрещнал превземането на Търновград от османските войски на 
султан Баязид през лятото на 1393 г. Изглежда тогава или при самата обсада кварталът бил изцяло опожарен. 
Сградите, разположени югоизточно от площада, оцелели, но били напуснати в първите десетилетия на ХV в. 
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Сега не може да се установи със сигурност кога е била съборена църква №1 и по кое време са изоставени 
фортификационните съоръжения при Първа порта на Главния вход на цитаделата. 

От края на ХІІ в. до края на ХІV в., когато Търновград е столица на Второто българско царство, 
площадът след Главния вход на крепостта е изпълнявал разнообразни функции – основно военни, но в 
определени случаи той е използван при организирането на представителни, обществени или други прояви.  
 

51. Das Goldene Byzans under Orient. – каталог на изложба. Schallaburg, 2011, 310, XI.10, 311, 
XI.11, XI.12, XI.12.  

Представени са анотации и снимки на значими и ефектни находки от фонда на Регионален 
исторически музей – Велико Търново, открити в Двореца на търновските царе в Търновград: мраморен 
капител с монограми на цар Михаил ІІІ Шишман, сграфито блюдо с изображение на човешко лице, сграфито 
блюдо с изображентие на фантастично двуглаво животно, сграфито чиния с изображение на лъв. 
 

52. Новооткрита баня южно от църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново.              
//  И з с л е д в а н и я в чест на Стефан Бояджиев. София, 2012, 77-100, Обр. 1-10. 

През 2007 г. и 2009 г. при археологически разкопки в западното подножие на хълма Царевец беше 
изцяло проучена неизвестна до този момент средновековна баня. Банята се намира на 60 м южно от църквата 
“Св. 40 мъченици” и е разположена между западната крепостна стена на ранновизантийското укрепление и 
подпорната стена на съвременната улица. На това място през ХІІІ-ХІV в., но преди банята, се е издигала 
еднокорабна средновековна църква. Наосът на храма, след неговото събаряне, е използван за работилница, в 
която се откриха две малки пещи.  

Банята е изградена с камъни и бял хоросан върху запазените на значителна височина стени на 
нефункциониращата вече църква, чиято вътрешност е била запълнена с дебел насип от пръст. В очертанията 
на наоса и абсидата е била разположена къпалнята. На северната фасада на къпалнята се откри началото на 
свод, покривал тясна северна галерия. Банята е имала подподово отопление. То е изградено от 21 тухлени 
стълбчета, върху които е лягал висящият под, а отстрани той е стъпвал върху тесни стенички, долепени на 
фуга към стените на къпалнята. Висящият под е направен от големи плочести камъни и хоросан, върху който 
са били наредени мраморни плочи. Къпалнята е разполагала със стенно отопление от вертикални керамични 
тръби, две от които са вградени в северната стена.  

Огнището на банята се намира в котелното помещение, долепено до южната стена на къпалнята. 
Свързано е с подподовото пространство чрез канал, преминаващ през стената. Банята има пет комина: два над 
канала на огнището, един в североизточния и два в северозападния ъгъл на къпалнята. Над огнището е бил 
разположен резервоарът за горещата вода. Върху източната стеничка се разчистиха 7 керамични тръби от 
водопровода на банята за гореща вода, идващ от резервоара. 

Строителството на новоткритата баня е осъществено в последните години на ХІV в. или най-късно в 
самото начало на ХV в. Тя функционира и през ХVІ в. Тази баня има преки паралели по отношение на план, 
външен вид, строителна техника, водопроводна и отоплителна инсталация с редица средновековни бани от 
Византия, Сърбия, Златната орда, Русия, Армения и Грузия от периода ХІ-ХІV в., както и с османски бани от 
ХV-ХVІІІ в. в Търново, Калиакра, Никопол,  Пловдив, Шумен, Бургас и др. 

Новооткритата баня в Търново има издължен план в посока изток-запад. Къпалнята е заемала 
източната част на банята. Съблекалнята е разположена от запад на къпалнята /на мястото на притвора на 
църквата/, с която е била свързана с вътрешен вход. Входът на банята се е намирал на северната стена на 
съблекалнята. Пред северната фасада на банята е имало тясна засводена галерия. Котелното помещение /с 
огнището и резероара за вода/ е долепено към южната фасада на къпалнята. Само къпалнята е била снабдена с 
подподово отопление, а вътрешните й стени са измазани с хидрофобен хоросан. Резервоарът за горещата вода, 
разположен над огнището, е събирал около 3,7 м3  вода. От него е прокаран водопровод само за гореща вода. 
Той е преминавал по южната, източна и западна стени на къпалнята, където са били направени по няколко 
чешми, под всяка от които е имало каменно корито. Студената вода за пълнене на резервоара и за къпалнята е 
била носена от кладенец, разположен в непосредствена близост от север. Използваната вода се е оттичала към 
югозападния ъгъл на къпалнята, според предварително направен наклон на пода, откъдето се е изливала навън. 
Банята е имала масивни стени с няколко малки прозорчета и е била покрита с полуцилиндричен свод. 
Външната й украса се е състояла най-малко от два пояса тухлени редове, преминаващи по всички фасади. 

Представената нова търновска баня заедно с другата, т. н. “Шишманова баня”, е обслужвала квартала, 
в който е разположена. Използването на тези две бани и в периода ХV-ХVІ в. показва, че хигиенните навци на 
българското население са останали на високо за времето си равнище, което по традиция е наследство от 
времето, когато Търновград е бил столица на Второто българско царство.  

 
53. „Шишмановата баня” в столичния Търновград. // И з в е с т и я на Регионален 

исторически музей – Велико Търново, ХХVІІ, 2012, 193-249, Обр. 1-36.  
“Шишмановата баня” е изследвана за пръв път в началото на ХХ в., а чрез археологически разкопки е 

проучена през 1983-1984 г. В публикуваните три малки събщения за нея съвсем накратко само са споменати 
отделните й помещения, но не са посочени паралели и размери, няма реконструкции на отоплителната, 
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водопроводната и отводнителната инсталация на банята. Това е направено в настоящото изследване, при което 
са представени пълно и подробно описание, всички метрични данни, архитектурни и конструктивни 
особености, план и фасадна украса, възстановки на отделните инсталации, планове на отделните нива, 
надлъжни и напречни разрези, реконструкция на външния вид, паралели.  

Банята се намира на високия ляв бряг на река Янтра, в западното подножие на средновековната 
столична цитадела на хълма Царевец. Ориентирана е в посока север-юг. Изградена е от ломен камък и бял 
хоросан. Вътрешните стени на помещенията са измазани с розов хидрофобен хоросан. Банята има общо шест 
помещения. В двата края на котелното помещение /помещение №1/ са били изградени две огнища, разделени 
от къс коридор. Те са имали по един комин, а посредством три канала са свързани с подподовото пространство 
на разпололожените от юг две големи къпални. В южната стена на котелното помещение са вградени 
керамични тръби от стенното отопление. Над огнищата се намирали резервоарите за студена и гореща вода, 
свързани с водопроводната система на банята.  

Големите къпални /помещения №2 и №3/ имат еднакво устройство и размери. Те са разполагали с 
подподово отопление, състоящо се съответно от десет и девет каменни стълбчета, върху които е стъпвал 
висящият под, направен от дебели каменни плочи, хоросан и залепена върху него мраморна настилка. И 
четирите им стени са загрявани чрез вградени керамични тръби, свързани с подподовото отопление.  В 
специални улеи, направени в дебелината на стените, са били положени два водопоровода – за студена и 
гореща вода. Към тези водопроводи е имало по няколко чешми и корита за смесване на водата, поставени под 
тях. Двете къпални се отводнявали чрез общ канал, вкопан в подовата настилка. Те имат и по един вход, 
извеждащ към общата съблекалня. От двете страни на съблекалнята са разположени две малки къпални 
/помещение №4 и помещение №5/. Те също имат подподово отопление /с по едно стълбче и висящ под/, 
водопроводи, които са свръзани с тези на големите къпални, както и общ отводнителен канал. Само една от 
стените им е била отоплявана с керамични тръби. Съблекалнята /помещение №6/, която е наполовина 
разрушена, е разположена между четирите къпални. Тя е свързана с помещения №№2 и 3 с общ вход, а 
помещения №№4 и 5 са снабдени с отделни входове към нея.     

Банята е имала масивни стени, прорязани от малки прозорчета и от входните врати на котелното 
помещение и съблекалнята. Големите къпални са били покрити с куполи, а малките къпални – с 
полуцилиндрични сводчета. Котелното помещение и съблекалнята са били засводени с полуцилиндрични 
сводове. Покривът на банята е бил обшит с оловни листи и прорязан от тесни отвори за проветрение и 
осветление. Снабдяването с вода е ставало от кладенец, изкопан в брега на реката. 

“Шишмановата” баня в столичния Търновград е имала обществен характер. Като такава тя се явява 
първия пример за строителството на такъв тип хигиенни съоръжения по времето на Второто българско 
царство /ХІІ-ХІV в./.  

Многобройните паралели на бани от България, Византия, Сърбия, Русия, Армения, Грузия, Златната 
орда и Османската империя дават основание да се посочи, че при “Шишмановата” баня в Търновград са 
комбинирани най-важните характеристики на баните, строени в околните на България християнски страни, 
както и тези, които са издигани в мюсюлманския изток. Еднакви са и използваните конструкции и елементи на 
отоплителната и водопроводната инсталации, и на канализационната система. Всичко това показва, че при 
изграждането на банята в столичния Търнов са приложени строителни техники и конструкции, които я 
свързват с архитектурата на обществените бани в Югоизточна Европа и Близкия Изток от периода ХІ-ХV в.  

Строителството на “Шишмановата” баня в Търновград може да се датира най-общо в ХІV в., а 
нейното използване продължава до края на ХV в. – началото на ХVІ в. 
 

54. Църква №10 на хълма Царевец във Велико Търново /архитектура, строителна 
периодизация, датиране/. // А р х е о л о г и я, LIV, 2013, 1, 71-88, Обр. 1-15. 

Църква №10 е проучена още през 1966-1972 г. Досега обаче тя не е била обект на пълно и подробно 
изследване, в което точно и изчерпателно да е представена нейната архитектура, строителна периодизация и 
датировка. Това е и основната задача на наостящата статия, защото за първи път след нейното откриване ще 
бъде публикувана изцяло тази интересна столична църква. За тази цел е използвана наличната документация 
от археологическите разкопки, която се съхранява в Регионален исторически музей – Велико Търново 
/дневници, инвентарни книги, отчети, планове и разрези, фотоснимки/.  

Църква №10 е долепена до Западната крепостна стена на главната цитадела на столичния Търновград. 
Зидана е с ломени камъни и бял хоросан, има външни сантрачи и е фундирана върху скала. Пояси от по три 
тухлени реда има само по лицето на фасадите, редуващи се с големи камъни, оформени във вид на блокчета. 
Подът е бил настлан с разноцветна мраморна мозайка. В средата на южната стена има вход, който е 
допълнително зазидан. От външната страна на източната стена е оставен отстъп на цокъл, над който се издига 
фасадата. Цокълът под тристенната абсидата е полукръгъл. Отвътре абсидата също е полукръгла, фланкирана 
от малки пиластри. В нея е запазена част от настилка, направена от големи каменни плочи.  

На западната стена има два входа. Пред тях, в зидарията на Западната крепостна стена, е изсечен 
широк коридор. В средата на църквата се издигат четири масивни зидани стълба, от които източните са 
правоъгълни, а западните – квадратни. Между стълбовете се образува почти точен квадрат. Вътрешна стена е 
изградена пред абсидата, между надлъжните стени и източните стълбове. В наоса на църквата са иззидани 
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девет каменни гробници. В двата вътрешни западни ъгъла са направени и две правоъгълни гробни камери. В 
по-късен етап от север на църквата е пристроен притвор с две помещения.  

През I-вия строителен период църквата е била кръстокуполна, с купол, стъпващ на двойка приолтарни 
стълбове от изток и на двойка стълбове от запад, едноабсидна, без отделен притвор. Подът в наоса е бил 
направен от каменни плочи, а нивото в абсидата е малко по-високо. Имала е вход от юг и два входа от запад. 
Подходът към западните входове е осъществяван единствено от бойната пътека на Западната крепостна стена. 
От нея се е слизало в коридор пред западната фасада на църквата, изсечен в дебелината на крепостната стена, 
с две еднораменни стълбища към всеки вход. Коридорът със стълбищата и секторът от Западната крепостна 
стена зад тях са били покрити най-вероятно с полуцилиндричен свод, който отпред е стъпвал върху 
крепостните зъбери. Оформянето на подходите от запад на църквата показва, че тя всъщност не е имала 
отделен притвор. Няма преки данни за нейното фасадно членение, украса и интериор. 

IІ-рият строителен период е свързан със събаряне на църква №10 на известна височина над основите. 
Тогава тя е преустроена в църква-гробница с полуподземна крипта. За целта в наоса е била демонтирана 
подовата настилка, а пръстта под нея е изкопана, с изключение на олтарното пространство и абсидата. За да 
подпира този по-висок терен от изток е изградена Вътрешната стена. Южният вход е зазидан. Така е 
оформена полуподземна крипта, в която са изградени гробниците. Таванът на криптата е бил повдигнат 
спрямо първото подово ниво на църквата и изграден от греди, талпи и хоросан. В криптата се е влизало само 
от запад, през първоначалните входове. Наосът на църква №10 почти запазва старото вътрешно 
разпределение. Подът в олтарното пространство е подравнен с пода в наоса. Вътрешната стена, която отделя 
гробниците в криптата от насипа в абсидата, е служила за масивна олтарна преграда в наоса. От запад към 
наоса е отворен нов вход, достъпен от бойната пътека на Западната крепостна стена.   

При възстановяването на църквата не са били направени промени в носещата конструкция на купола, 
с изключение на замяната на западната двойка стълбове с мраморни колони. Сводовете, куполът и покривите 
са били изградени от бигорни блокчета и керемиди. Фасадите са имали украса от декоративни ниши, 
керамопластични елементи и тухлени пояси. Стените отвътре са живописвани. Подът е бил застлан с 
разноцветна мраморна мозайка. Не е ясно кога е пристроен притворът от север – едновременно с 
преизграждането на църквата или на по-късен етап. 

Специфичната връзка на църква №10 със Западната крепостна стена чрез подхода по бойната пътека, 
показва, че тя има отношение към обслужването на офицери и войници от столичния гарнизон. В такъв 
случай църква №10 би трябвало да е посветена на някой от военните светци.  

С новопостроеното полуподземие-крипта църква №10 става гробнична. Тази нова функция на 
военната църква дава основание да се предположи, че в нея са погребвани боляри и пълководци, свързани с 
царската армия, охраната и отбраната на столичния Търновград.  

Според стратиграфските наблюдения, монетния материал, наличието на гробове от некропол, по-
ранен от нея и посочените паралели по отношение план и строителна техника, църква №10 най-вероятно е 
построена през първата половина на XIV в. Впоследствие, през втората половина или края на XIV в., е 
извършено основното преизграждане, с направата на полуподземна крипта, а тя е превърната в двуетажна 
църква-гробница. Предположението за изграждане на градски манастир край нея не може да се подкрепи с 
конкретни данни. Църквата е била разрушена още в края на XIV в. или XV в. 

 
55. Археологически разкопки на средновековна църква и селище край село Росица, 

Община Павликени. // Ю б и л е е н сборник „Павликени”. В. Търново, 2014, 79-104, Обр. 
1-17.  [съавт. С. Михайлов]. 

Представени са обобщените резултати от археологическите разкопки на новооткритото средновековно 
селище от времето на Второто българско царство. То е едва третото по ред, което е проучвано от северната 
страна на Стара планина, след селата край Хотница и Севлиево. Направен е преглед на известните до момента 
сведения и данни от предания, теренни обходи, огледи и открити находки от близката и далечна околност, 
свързани с местността „Манастира”, южно от село Росица. Във връзка с откритата на това място църква, досега 
се приемаше, че около нея е имало средновековен български манастир с име „Св. Йоан Продром”. Именно 
като такъв обектът е и официално регистриран в археологическата карта на Област Велико Търново. 

При разкопките се направиха 23 сондажа, в които не се откриха сгради и постройки, които да оформят 
манастир. Попадна се обаче на полувкопани жилища, боклучни ями и пещи, гробове от некропол. Отчасти 
беше проучена и църквата. Така се установи, че всъщност обектът представлява селище с църква от ХІІІ в., а 
не средновековен манастир. Стратиграфските напластявания на обекта имат следния ред: тънък пласт чимове; 
пласт кафява пръст със средновековна керамика и животински кости; пласт светлокафява пръст с малко 
керамика от ранната желязна епоха, без никакви съоръжения от това време; жълта стерилна пръст.  

 Църквата е еднокорабна, едноабсидна, засводена, с притвор. Зидана е с камъни и бял хоросан. Била е 
покрита с керемиди, имала е мраморен под, а вътрешността е била стенописана. Ориентацията е югозапад-
североизток. Строежът е осъществен в първата половина на ХІІІ в. Тя е функционирала най-късно до началото 
на ХІV в. От четирите страни на църквата се откриха шестнадесет гроба от светски некропол. В няколко от тях 
се откриха сребърни и медни накити и златосърмен текстил. 

От селището се проучиха частично две полувкопани жилища, ориентирани югозапад-североизток. Те са 
имали значителни размери, дървена покривна конструкция и стени от нетраен материал. Боклучните ями, с 
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цилиндрична или бъчвовидна форма и равно дъно, са общо девет, разпръснати по цялата площ на селището.  
Проучиха се и три пещи. Най-голямата е домакинска, с оформено работно пространство край нея, а останалите 
имат производствено предназначение и в тях са били топени цветни метали или стъкло. Разкри се и огнище на 
терена край жилищата. Находките, общо 72 бр., не се отличават с голямо разнообразие и имат подчертано 
битов характер.  

Откритите архитектурни структури и археологически материали доказват, че в местността „Манастира” 
е имало малко селище с църква и некропол, обитавано през ХІІІ в. Направеният опит да се уточни 
планировката на селището показа несъмнено сходство с предложените паралели с други български селища от 
първата половина на ХІІІ в. в Северна и Южна България. Огледът на разположената съвсем наблизо малка 
крепост подсказва, че жителите на селището може да са пряко свързани с нейния гарнизон. 

 
56. Реконструкция на водоснабдителното съоръжение до Южната ъглова кула на 

средновековната крепост на хълма Царевец във Велико Търново. // С б о р н и к 
доклади от Научната конференция, посветена на 10-годишнината на Археологически музей 
“Марица – Изток”, гр. Раднево, 2014, Табл. І-V . – под печат. 

Представени са направените до този момент две реконструкции на водоснабдителното съоръжение, 
отделните елементи от което са открити по различно време през ХХ в. Първоначалният вариант включва 
кула-кладенец при реката, свързана с крепостта на хълма посредством крепостна стена с вградено в нея 
еднораменно стълбище, спускаща се право надолу по склона на хълма. Впоследствие обаче се установява, че 
стълбището е двураменно, а крепостната стена има Г-образно трасе. Според резултатите от последните 
разкопки това съоръжение е било изградено в края на ХІІІ в. – началото на ХІV в.  

Направените на място нови наблюдения и анализа на публикуваните данни за водоснабдителното 
съоръжение показаха, че в неговата конструкция трябва да се направят няколко нови допълнения и промени. 
На първо място е наличието на ново стълбищно рамо, като така стълбището става вече трираменно. За 
неговата защита е била изградена и напречна крепостна стена, преграждаща скалния венец. Самата крепостна 
стена на съоръжението е допълнително уширена на по-късен етап. Освен това на долната скална тераса е била 
изградена бойна платформа за отбрана на подстъпите към стълбището, по което се достигало до кулата-
кладенец. Посочени са преки доказателства, които показват, че единствената връзка на водоснабдителното 
съоръжение с крепостта е потерната в неговия горен край, над която се е издигала надвратна кула, оставаща в 
непосредствена близост до църква №9. Според приведените нови факти и изводи е предложена и цялостна 
реконструкция на плана и външния вид на това столично водоснабдително съоръжение.  

Според направените нови наблюдения и основаните на тях изводи са определени функциите на 
комплекса край църква №9, който досега се приемаше за градски манастир. Мощното укрепяване на южния, 
най-нисък и достъпен край на хълма с голям брой фортификационни съоръжения /две бойни кули, предно 
укрепление, три порти с надвратни кули, околовръстни крепостни стени, междинна крепостна стена и 
водоснабдително съоръжение, също укрепено с крепостни стени, бойна платформа и кула-кладенец/, в 
центъра на който остава комплексът до църква №9 несъмнено доказват, че той всъщност трябва да се 
разглежда като казарма на част от търновския гарнизон, който е осигурявал защитата на южния сектор на 
столичната цитадела през XIII-XIV в.  
 

57. Средновековно селище до село Росица, Община Павликени. // И з в е с т и я на 
Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХVІІІ, 2013, Обр. 1-49. – под печат. 

В студията са представени пълните резултати от археологическите разкопки на това новооткрито 
средновековно селище. Обектът се намира в средата на северния склон на невисоко плато, в местността 
“Манастира”, отстояща на около 1,5 км южно от село Росица и на 5 км южно от град Павликени, Област 
Велико Търново. През 1899 г. на това място е била разкрита средновековна църква. Според местно предание 
там е съществувал средновековен български манастир с името „Св. Йоан Предтеча”. До 2012 г. на това място 
проучвания не са правени.  

Стратиграфските напластявани на обекта имат следния ред: 1. тънък пласт тревни чимове; 2. пласт 
кафява пръст, в която се откри само средновековна керамика от ХІІI-ХІV в., 15 медни монети от ХІІІ в. и 3 
монети от ХІV в., животински кости, като в този основен пласт се попадна и на прослойки със строителни 
материали от църквата; 3. пласт светлокафява пръст, с фрагменти керамика от ранната желязна епоха /първа 
половина на І хил. пр. Хр./; 4. жълта стерилна пръст.  

 От средновековната църква се разкри северозападния ъгъл, част от южната стена и северната половина от 
абсидата. Стените са зидани с камъни и бял хоросан. Абсидата е полукръгла отвътре и отвън. Ориентацията е 
югозапад-североизток. При строежа на църквата са използвани различни строителни материали – камъни, 
тухли, керемиди, бигор, мраморни плочи, бял и розов хоросан. Отвътре тя е била стенописана. Засега може да 
се предположи, че църквата е еднокорабна, едноабсидна, засводена /евентуално с носещи арки/, с керемиден 
покрив. Не е изключен и куполен вариант. Според общата дължина на църквата тя би трябвало да разполага с 
притвор. Църквата е имала централен вход от запад и може би втори – от юг. От строежа, осъществен в 
първата половина на ХІІІ в., са останали дъната на три бъркала за бял хоросан. Църквата е функционирала в 
рамките на ХІІІ в. и най-късно до началото на ХІV в. 
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От некропола се проучиха изцяло или частично шестнадесет гроба. Гробовете са вкопани от четирите 
страни на църквата. Разположени са в редове с посока югозапад-североизток, според ориентацията на самата 
църква. Между някои от гробовете има значително разстояние, но има и такива които пресичат по-ранни 
гробове. Некрополът е светски, за което свидетелстват открития инвентар и четирите детски гроба.  

Полувкопано жилище №1 се намира на югозапад от църквата. Ориентацията е югозапад-североизток. 
Няма конкретни данни за вида и характера на градежа на стените във височина и на покривната конструкция. 
В средата на полувкопаното жилище е направена вътрешна разделителна стена. Полувкопано жилище №2 се 
намира югозападно от църквата. Ориентацията е югозапад-североизток. В пода на жилището, край 
североизточната стена, се откриха две големи дупки от дървени подпори. Между двете дупки се разчистиха 
няколко по-малки квадратни и кръгли плитки дупки от тънки колове. Дупките и леглото от надлъжна греда са 
останки от външната стена на полувкопаното жилище и от дървените носещи стълбове на покривната 
конструкция.  

Проучиха се общо девет боклучни ями югоизточно, южно и северозападно от църквата. Те имат 
цилиндрична или бъчвовидна форма и равно дъно. Насипът в ямите се състои от сивокафява и жълта пръст, 
смесена с въглени, голямо количество фрагментирана средновековна кухненска керамика, керемиди и тухли, 
малко битови предмети и медни монети от ХІІІ в.  

Проучиха се три пещи. Пещ №1 е кръгла, с голям диаметър. Подът е настлан с тухли и камъни, замазан 
с глина. Отворът е от северозапад, а с каменна стеничка е оформено предпещното пространство. Пещ №1 е 
домакинска. Откриха се 2 участъка от тухлена настилка, покривала работно пространство в близост до пещта. 
Пещ №2 се намира до пещ №1 и е почти изцяло разрушена. Пещ №3 остава непосредствено от запад на пещ 
№2. Тя е вкопана в стерилната пръст и има кошеровидна форма. Край пещ №2 и пещ №3 няма останки и следи 
от производство, но по размерите може да се предположи, че в тях са били топени цветни метали или стъкло. 
Разкри се огнище с под от изпечена до червено и черно пръст. Откритите находки, представени в отделен 
каталог, са общо 72 бр. и не се отличават с голямо разнообразие, като имат подчертано битов характер.  

Най-ранните следи от обитаване на проучвания терен са от ранната желязна епоха /първа половина на І 
хил. пр. Хр./. Не се откриха вкопани или наземни постройки и съоръжения от постоянно тракийско селище. Не 
се попадна на останки, следи или данни за манастирски постройки. На този етап от проучванията може да се 
каже, че около църквата не е съществувал средновековен манастир. Откритите полувкопани жилища, 
боклучни ями, пещи, части от настилка и огнище показват, че всъщност край църквата е имало малко селище 
от времето на Второто българско царство, обитавано през ХІІІ в. Погребаните в некропола на църквата са били 
жители на това селище.  

Засега няма категорични данни по какви причини е било напуснато селището, но изглежда това се е 
случило през втората половина на ХІІІ в. или в самото начало на ХІV в. Възможно е жителите на 
средновековното селище да са свързани с разположената в западния край на платото малка крепост, известна с 
името „Хисар”, която остава точно над селището, на разстояние около 150 м на югозапад.  

 
58. План и строителна периодизация на църква №8 в средновековната крепост на хълма 

Трапезица Във Велико Търново. // Н а ц и о н а л н а научна конференция “Градът в 
българските земи (по археологически данни) ”, Шумен, 2014, Обр. 1-18. – под печат. 

Църква №8 е открита при археологическите разкопки през 1900 г. на Жорж Сьор, но първите кратки 
описания на разкритата архитектура и стенописи на църквата правят П. Абаджиев и В. Димов. С проблемите 
на строителната й периодизация и датировката се занимават Н. Мавродинов, К. Миятев и В. Димова. Като 
цяло предложената хронология и периодизация на църква №8 след разкопките на Й. Алексиев е следната: І-ви 
период: малка църква, построена през 1195 г. от цар Иван Асен І за полагане на мощите на Св. Иван Рилски; 
ІІ-ри период: изграждане на нова църква с две абсиди, общ наос и притвор (20-те и 30-те години на XIII в.); 
ІІІ-ти период: строеж на южна галерия, мощехранителница и общ притвор (след 1235 г. и до средата на XIII 
в.); ІV-ти период: изграждане на галерии от запад и югозапад, и водохранилище (до средата на XIII в.). По 
това време се строи и манастир около нея. Разрушаването и изоставянето на църква №8 и манастира е 
отнесено към първите десетилетия на втората половина на XV в. 

Публикуваните планове и наличната информация за църква №8 обаче не подкрепят тази 
периодизация. Новите данни и наблюдения /липсата на вертикални фуги, разделящи т.н. „малка ранна църва“ 
от по-късните пристроявания и разширения/ показват, че първоначалният план църквата е бил двукорабен, с 
два отделни свети престола. Изтъкнати са и основания, според които т. н. „южна галерия“ може да се приеме 
за новоизграден южен кораб на църква №8. Посочените архитектурни особености на църквата позволяват да 
се предложат съвсем нови строителни периоди и датировка.  

І-ви строителен период: църква №8 има два отделни кораба, разделени от масивна стена, и две 
тристенни абсиди. Северният кораб е с купол и без притвор, с вход от запад. Южният кораб също е с купол, 
но има почти квадратен притвор. Корабът е с вход от запад, два входа от юг и поне три входа към северния 
кораб. Фасадите са украсени с декоративни ниши. Вътрешността на църквата е стенописана.  

ІІ-рият строителен период е свързан с частично събаряне на църква №8 и извършване на основно 
преустройство. 1-ви етап: При възстановяването на църквата е направено ново вътрешно разпределение. 
Вътрешните пространаства на двата първоначални кораба са обединени с аркада. Над корабите отново са били 
издигнати куполи. Входовете от запад и юг са запазени. В северната абсида е направен тампон от каменна 
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зидария и хоросан. Основно допълнение към първоначалния план на църква №8 се явяват пристроените 
коридор и голям притвор от запад, и нов южен кораб. Коридорът води само към северния кораб. Пред 
централния кораб (първоначалния южен кораб) е изграден широк притвор. От юг е прибавен нов южен кораб 
със свой малък притвор. Южният кораб няма отделна абсида, но в източната му стена е вградена олтарна 
ниша. Корабът е имал южен вход в източния си край и вход от неговия притвор към притвора на централния 
кораб. Църквата отново е цялостно стенописана. 2-ри етап: От север, по цялата дължина на църква №8 и 
коридора към северния кораб, е построено голямо водохранилище, над което е имало цял етаж. От запад е 
изградена открита галерия с аркада от шест зидани стълба. 3-ти етап: Извършват се незначителни вътрешни 
преустройства само в южния кораб. В неговия източен край е оформено малко помещение, а откъм олтарното 
пространство е пробит тесен вход. Във вътрешността на кораба е направена каменна Г-образна пейка. Входът 
от притвора на южния кораб към притвора пред централния кораб е зазидан. 

Посочените данни за първоначалния двукорабен план на църква №8 отхвърлят възможността тя да се 
идентифицира със споменатата църква в житието на Св. Иван Рилски, строена през лятото на 1195 г., защото е 
видно, че при такива храмове всеки кораб се явява самостоятелна църква или параклис, посветен на различен 
светец. Такова сведение обаче няма в нито едно от житията на Св. Иван Рилски. Същевременно някакви 
конкретни данни (стратиграфски, нумизматични, епиграфски и др.) за датировката на църквата не са 
посочени, а такива липсват както от първите, така и от последните археологически разкопки. По тези причини 
за долна граница на строежа на църквата може да се приемат първите десетилетия на XIII в., когато започва 
цялостното укрепяване и застрояване на тази втора столична цитадела, издигната на хълма Трапезица. 
Преизграждането на църква №8 през ІІ-рия строителен период може да се разположи в XIV в., до лятото на 
1393 г. Според последните изследвания второто стенописване на църквата е извършено към средата на XIV в., 
което дава основание датирането на ІІ-рия й строителен период да се отнесе към това време. 

 Предположенията за съществуване на манастира край църква №8 след 1393 г. и чак до 1469 г. не е 
подкрепено с археологически доказателства. Те се основават единствено на писмено сведение в „Повест за 
пренасяне мощите на Св. Иван Рилски от Търново в Рила”, написана от Владислав Граматик през 1479 г. Там 
обаче не е посочено, че мощите на светеца стоят в църква или манастир на Трапезица, а е отбелязано, че се 
съхраняват в Търновската архиепископия. Днес е уточнено къде се е намирала Търновската архиепископия 
през ХV в. – това е бившият царски манастир край църквата „Св. Апостоли Петър и Павел”, разположен в 
подградието между двете столични цитадели. Така става ясно, че на хълма Трапезица, в отдавна изоставената 
градска цитадела, в средата на XV в. не е съществувал манастир, който да се свърже с църква №8.  

 
59. Средновековна баня в цитаделата на град Червен. // Сборник в чест на проф. В. Нешева. 

София, 2014, Обр. 1-10. – под печат. 
Разгледана е възможността за увеличаване на броя на хигиенните съоръжения от времето на Второто 

българско царство чрез резултатите от разкопките на сграда V на Военния комплекс от първата половина на 
XIV в. в цитаделата на Червен. Под подовото ниво на помещения 7 и 8 на сградата е прокаран отточен канал, 
а едното от тях е било фугирано с хидрофобен хоросан. Предположението за използването на помещение 8 за 
водохранилище не се подкрепя от наличните данни. Същото се отнася и до възможността в тях да са 
развивани производствени дейности или да са използвани за тоалетна. 

Така най-приемлив остава вариантът за функционирането на малка баня. Банята в сграда V е 
разположена на първия етаж и има неправилен Г-образен план. Ориентирана е север-юг, като помещенията 
са наредени последователно: съблекалнята е от северната страна, следва малката къпалня, а голямата 
къпалня е от юг. Банята няма подподово отопление и огнище за подгряване на водата. Помещенията явно са 
били затопляни с мангали. Банята не е имала и водопроводи за постоянно течаща вода. Студената и гореща 
вода за къпане е била доставяна предварително и съхранявана в помещенията. Мръсната вода е отвеждана 
чрез канала под пода на къпалните. Най-вероятно всички помещения са били засводени. Подът и стените на 
къпалните са фугирани с хидрофобен хоросан. Размерите на голямата къпалня показват, че в нея е можело да 
се къпят няколко души. В малката къпалня е било възможно да се вмести дървена вана.  

Подобни бани от ХІІ-ХІV в. в България са известни от епископския манастир “Св. Йоан Продром” в 
Източните Родопи и от Царския дворец в столичния Търновград. Предположението, че в сграда V от 
Военния комплекс е било разположено жилището на началника на гарнизона на Червен през XIV в., се 
подкрепя и от представените данни за малка лична баня в самата сграда. 

 
60. The South – eastern suburb of the bulgarian capital Tarnovgrad or “Frenkhisar” – the 

quarter of the west European merchants. // “T h e Fairest Meadows in the World”: Crusades 
and Crusaders in the Balkans. V. Tarnovo, 2014, Img. 1-6. – под печат. 

 Представени са резултатите от единствените до този момент археологически разкопки в подградието 
в югоизточното подножие на цитаделата на хълма Царевец на столичния Търнов, известно в научната 
литература с името „Френкхисар“. До сега се предполагаше, че през XIII-XIV в. там са живеели 
западноевропейски търговци. Такъв квартал обаче не е отбелязан в нито един средновековен писмен извор. 
Първите сведения за него се намират в два османски данъчни регистъра от 1516-1517 г. и 1541-1542 г., в 
които е отбелязана търновската махала „Френкхисар“, но нейното население се състои само от българи. 
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Съвременната интерпретация на името и неговото идентифициране като квартал на западноевропейски 
търговци, които са живели в столичния Търнов, не се основава на никакви исторически, архитектурни или 
археологически доказателства.  

Направените теренни наблюдения през 2007 г. и проведените археологически разкопки през 2009-
2010 г. обаче предоставиха изключително интересни и важни резултати по отношение характера, времето на 
обитаване и етническия облик на населението на това столично подградие. В стратиграфията на обекта се 
очертават няколко пласта. Непосредствено под тревните чимове има тънка прослойка съвременни боклуци. 
Под тях следва дебел пласт със средновековни материали от XIII-XIV в. В него са вкопани основите на две 
сгради, три септични ями и домакинска пещ, които са част от застрояването на турската махала през ХІХ-ХХ 
в. Пластовете от XV в. до XVIII в. са изгребани при разрушаването на къщите от съвременния квартал и 
почистването на терена през 80-те години на XX в. Средновековният пласт се състои от кафява пръст, смесена 
с кухненска и сграфито керамика, монети, животински кости и отделни битови предмети. В този пласт са 
вкопани шест ями, а други тринадесет ями, както и едно полувкопано жилище, са запълнени с него. Под 
долното ниво на средновековния пласт има светлокафява пръст, в която се намериха стотина фрагмента 
керамика от желязната епоха /I-во хилядолетие пр. Хр./ и десетина фрагмента ранновизантийска керамика /V-
VІ в./, част от които обаче произхождат и от пълнежа на средновековните ями. Трайни или вкопани 
съоръжения от този продължителен период от време /пещи, огнища, ями или жилища/ не се откриха. Под този 
пласт остава стерилния терен, съставен от чиста жълта пръст. 

Локализирани, проучени и документирани са осемнадесет боклучни ями, септична яма от санитарен 
възел, полувкопано жилище, производствена пещ за топене на метал и пет християнски гроба от 
средновековния период на Търнов. Придобитите данни доказват, че централният сектор от Югоизточното 
подградие на столицата явно е застроен в периода от 30-40 те години на XIII в. до средата на XIII в. Оттогава 
са тринадесетте боклучни ями и полувкопаното жилище. Липсата на масивни сгради и многобройните ями с 
изхвърлена в тях желязна шлака доказват, че всъщност става въпрос за квартал с производствени функции – 
обработване на желязо. Хронологическата връзка с преустановяване на дейността на железарските 
работилници, ликвидирани при строителството на царската църква-мавзолей „Св. 40 мъченици” около 1230 г. 
в западното подножие на цитаделата на хълма Царевец, показва, че най-вероятно това железарско 
производство /пещите, сградите и населението/ е преместено на необитаемата дотогава югоизточна тераса. 
Този нов производствен квартал се е разраствал и след средата на XIII в.  

През втората половина на XIII в. и началото на XIV в. обитаването на квартала е доста ограничено. 
След това изглежда животът там е бил прекъснат, доказателство за което е липсата на монети за период от 
почти петдесет години. През третата четвърт на XIV в. кварталът е възстановен, като е запазен неговият 
производствен характер, но той вече е свързан с вторичната обработка на мед и медни предмети. Масовото 
заселване на подградието в този последен етап от столичния период на Търнов може да се свърже с идването 
на преселници от граничните предели на царството, прогонени от османското нашествие. 

  Откритата керамика, монети, накити и битови предмети в ямите, жилището и на терена около тях по 
нищо не се различават от тези, придобити при археологическите проучвания в Търновград: в цитаделите на 
хълмовете Царевец и Трапезица, в манастирите и некрополите в подградията, които със сигурност се датират 
в XIII-XIV в. и се свързват единствено с българското население, обитавало столицата на Второто българско 
царство. В резултат от всичко посочено до тук може да се каже, че засега няма аргументирани основания на 
това място да се търси средновековен квартал на западноевропейски търговци.  

Има сведения от началото на ХIХ в., според които южната кула на цитаделата на хълма Царевец, 
известна днес като „Балдуинова кула“ е била наричана „Френкхисар”. Това име може да се преведе като 
“Франкската кула или Франкското укрепление”. Възможно е обаче то да се свърже не само с тази бойна кула, 
а с целия южен сектор на хълма, чието специално укрепване и отделяне от останалата част на цитаделата като 
самостоятелно укрепление е започнало още в началото на XIII в. Така изглежда, че името „Френкхисар” е 
свързано не със самия квартал, а с крепостта, разположена точно над него. Поради това засега не може да се 
отговори със сигурност къде се е намирал кварталът на западноевропейските търговци и дали изобщо е имало 
такава обособена територия в столичния Търнов през XIII-XIV в. 

 
61. Църква от времето на столичния и следстоличен период на Търнов. // П р и н о с и към 

българската археология. т. 7. Сборник в памет на Златка Генова. София, 2014, Обр. 1-7. – 
под печат. 

През лятото на 1917 г., при подравняване край храма “Св. Апостоли Петър и Павел”, са открити 
основите на нова средновековна църква, разкопана от М. Москов. Тогава тази църква е била разрушена, но 
преди това са направени план и макет на нейните останки. След това тя не е била обект на ново проучване.  

Църквата се е намирала на левия бряг на река Янтра, в северозападното подножие на хълма Царевец. 
Първоначално църквата е била едноабсидна, еднокорабна, с притвор. Била е покрита с полуцилиндричен свод, 
носен от двойка пиластри, и двускатен покрив, но не е имала купол. Не може да се каже с какъв разтвор са 
зидани стените – хоросанов или калов. Няма данни и за фасадната декорация. Не може да се установи и 
точната ориентация на църквата. В наоса и притвора са били запазени стенописи с образи на прави светци, от 
които са оцелели само краката. Около тях е имало надписи на български език. Името на нейния патрон не е 
известно.  
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Единствените податки за датиране са откритите при разкопаването няколко монети от XIV в. и XVI в. 
в насипите, запълващи църквата. Църквата несъмнено е средновековна, построена през столичния период на 
Търнов. Това се доказва от наличието на стенописи с български надписи по стените на наоса и притвора, 
които всъщност представляват първоначалния план и обем на църквата. Такива стенописи са открити във 
всички останали столични църкви в търновските подградия в подножията на цитаделите на хълмовете 
Царевец и Трапезица. Датировката на представяната църква не може да се прецизира, така че остава в рамките 
на XIII-XIV в.  

По-късно към тази църквата е пристроен екзонартекс с две помещения, в западното от които има 
каменна стълба, а в североизточния ъгъл на наоса е иззидана мивка. Безспорно екзонартексът е издигнат в 
първите два века от османския период. Към това насочва и липсата на стенописване, стълбището, което води 
към етаж над екзонартекса, и изграждането на мивка в олтара. Църквата е била разрушена най-рано през 
втората половина на XVI в., за което свидетелстват откритите монети и липсата на втори пласт стенописи с 
гръцки надписи. 

Проблемът с името на тази църква, идентифицирана от П. Славейков, В. Берон и М. Москов, като 
„Св. Иван Рилски” се реши след откриването през 2008 г. на втора средновековна църква, разположена южно 
от църквата “Св. Апостоли Петър и Павел”. Разглеждайки старите сведения, местоположението и резултатите 
от разкопките вече може да се каже, че църквата “Св. Иван Рилски” е тази, която е проучена от Н. Овчаров и 
Х. Вачев, а не първоначално разкопаната от М. Москов.   

Тази църква, заедно с църквата “Св. Апостоли Петър и Павел” и църквата “Св. Иван Рилски” влиза в 
очертанията на царския манастир “Св. Апостоли Петър и Павел”, оформяйки един от най-големите и 
внушителни столични монашески обители в Търновград от XIII-XIV в. След 1404 г., десетилетие след 
превземането на столицата от османците, манастирът става резиденция на Търновските митрополити. Трите 
църкви продължават да функционират заедно и в следстоличния период на Търнов, докато през втората 
половина на XVI в. е унищожена представената по-горе църква, а в края на XVII в. отчасти е била разрушена 
и изоставена и църквата „Св. Иван Рилски”. 

 
62. Столичен комплекс край църква №10 в средновековната крепост на хълма Царевец 

във Велико Търново. // И з в е с т и я на Регионален исторически музей – Велико Търново, 
ХХІХ, 2014, Обр. 1-24. – под печат. 

В това изследване са представени всички резултати, данни, наблюдения и изводи от 
археологическите разкопки на църква №10, сградите и некрополите край нея, които са разположени на 
западния склон на столичната цитадела на хълма Царевец. Така за пръв път са откроени отделните етапи в 
тяхното строителство; очертан е голям средновековен комплекс, за който се предполагаше, че е градски 
манастир; предложени са основния за неговата идентификация и предназначение; направена е конкретна 
строителна периодизация; уточнени са датировките на различните строежи. 

Стратиграфските наблюдения и откритите 180 монети показват напластявания с различна дебелина: 
пласт от ХVІІІ-ХІХ в., пласт от ХV-ХVІІ в., насип от втората половина на ХІV в., пласт от ХІІІ-ХІV в., пласт 
от ХІІІ в., пласт  от V-VІІ в., пласт от І-во хилядолетие пр. Хр. 

Цялостната картина на застрояването в централната част на западния склон на столичната цитадела 
на хълма Царевец, където е изградена църква №10, може да се очертае по следния начин. 

От първите десетилетия на столичния период на Търновград /края на ХІІ в. – началото на ХІІІ в./ има 
две сгради – Сграда №6А и Сграда №7. Към първата четвърт на ХІІІ в. е трасирана Западната главна улица. 
По-ранните Сграда №6А и Сграда №7 са разрушени. Построени са Сграда №5, Сграда №V, Сграда №8 и 
Сграда №ІІ от двете страни на малък площад, които явно имат жилищен характер. През втората половина на 
ХІІІ в. на площада се появява некропол с двадесет и четири гроба. На границата между ХІІІ в. и ХІV в. е 
построена Сграда №І. Преди нейното изграждане е разрушена Сграда №ІІ. Некрополът вече не се използва. 
Сграда №5, Сграда №V и Сграда №8 продължават да функционират. През първата половина на ХІV в. 
между Сграда №І, Сграда №8, Сграда №5 и Сграда №V е построена църква №10. Тогава край църквата са 
вкопани само три гроба. През втората половина на ХІV в. Сграда №І и Сграда №8 са били опожарени и 
изцяло разрушени. Църква №10 също е съборена, както и Сграда №5 и Сграда №8. Следва основното 
преизграждане на църква №10 и превръщането й в църква-гробница с полуподземна крипта. Издигнат е 
притвор от север на църквата. Построена е нова Сграда №6. Още по-късно е създаден и некропол с 
деветнадесет гроба. В самия край на ХІV в. или в ХV в. църква №10 е била окончателно разрушена, а около 
нейните руини през втората половина на ХVІІ в. възниква малък следстоличен некропол със седем гроба.  

Наличните данни за всички сгради около църква №10 показват, че те могат да се включат в голям 
столичен комплекс. Разгледани са вариантите, основаващи се на плана на комплекса и археологическите 
находки, за определяне на неговия характер и предназначение – манастир, военен комплекс, частно имение, 
страноприемница. Представените паралели на подобни комплекси от Червен, Ловеч и Търнов, заедно с 
направените изводи, позволяват да се твърди, че сградите край църква №10 най-вероятно оформят Военен 
комплекс, съществувал от края на ХІІІ в. до края на ХІV в. Първоначално той е включвал Сграда №І, Сграда 
№8, Сграда №5 и Сграда №V, затварящи голям вътрешен двор. След това е построена църква №10, която е 
служила за гарнизонен храм. През втората половина на ХІV в., по неизвестни причини, комплексът е бил 
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изцяло съборен. Последвало е неговото частично възстановяване със строежа на Сграда №6. Църква №10 е 
изцяло преизградена, но тя вече има полуподземна крипта и нова функция на църква-гробница. В нея най-
вероятно са били погребвани военни управители, пълководци и командири с изключителни заслуги, 
свързани с царската армия, владетелската охрана и отбраната на столичния Търновград. Погребаните в 
гробниците в криптата на църква №10 може да са били и от виден болярски род или царски роднини пряко 
свързани с командването на царската войска в края на ХІV в.  

Появата на гробовете от некропола край църква №10 трябва да се отнесе към 1393 г. или 
непосредствено след това, когато Търновград е превзет от османските войски, и във време, когато 
комплексът явно не е изпълнявал конкретни военни функции. След това Военният комплекс е бил изцяло 
разрушен, а теренът никога по-вече не е бил използван за военни цели. 

 
 ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ (РЕЗЮМЕТА) 
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