
  

РЕЗЮМЕТА 

 

на 

 

НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

 

 

на гл. ас. д-р ДЕЯН РАБОВЯНОВ 

 

 

I. Монографии: 

1. Извънстоличните каменни крепости на Първото българско царство (IX-началото на 

XI в.). София, 2011 (Дисертации, том V) ISBN 978-954-9472-12-7 

 Извънстоличните каменни крепости заемат важно място в отбранителната система и 

пътната мрежа на Първото българско царство и същевременно представляват специфична 

селищна категория. Архитектурната им разнообразност поставя редица въпроси за тяхната 

планировка, конструкция, функции и произход. Археологическото проучване на тези 

крепости значително обогати наличната информация за тях. Поради това стана 

необходимост създаването на ново обобщаващо изследване след последното, издадено 

преди почти 30 години от Р. Рашев. 

  В увода са изяснени целите и задачите на изследването. Самата тема 

определя за хронологическа рамка периода на Първото българско царство (VII-XI в.). В 

изследването са обхванати само крепостите от постоянно владените от българите и 

признатите с мирни договори земи, за които има данни, че са били включени за по-

продължителен период в българската държава. Това е позволило те да бъдат пълноценна 

част от нейната административна, отбранителна и селищна система.  

 Основен източник на информация са археологическите проучвания. Данните, 

представени от тях, са в пряка зависимост от вида и степента на проучванията. Вследствие 

на приложените критерии от 195-те паметника, включени в Каталога, само за 107 е прието, 

че може да са функционирали в периода на Първото българско царство. В самия Каталог 

информацията е представена по подобие на принципа, използван в Tabula imperii byzantini. 

Писмените извори са използвани като второстепенен източник на информация. За правило 

при боравенето с информация от писмените извори е прието, че тя трябва да бъде 

сравнявана с данните от археологическите проучвания. 

I глава. Регионални групи крепости – планови и конструктивни особености. 

 В обширната територия на Първото българско царство различията между 

централната област и периферията са очевидни. Това е отразено и при защитното 

строителство. Поради това крепостите са разгледани по регионални групи. Територията на 

Първото българско царство е разделена на 5 области. Крепостите от всяка от тези пет 

големи области оформят съответните регионални групи, в рамките на които те се разделят 

на подгрупи. Специфичните условия в отделните области водят до известни разлики в 

разглеждането на регионалните групи. Основни фактори, които оказват влияние на 

формирането на отделните подгрупи и съответно определят кои крепости да бъдат 

включени в тях, са: 1) дали крепостта е построена през периода на Първото българско 

царство, или става въпрос за преизползвана късноантична; 2) обслужва ли някакви 
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специфични фунции; 3) съществува ли информация, поставяща под съмнение използването 

на дадена късноантична крепост в периода на Първото българско царство; 4) наличието на 

определена военно-политическа ситуация, позволяващо ограничаването на дадена подгрупа 

крепости; 5) съществуването на писмени извори, споменаващи крепости на Първото 

българско царство. От особено значение е да се взема под внимание степента на 

археологическа проученост на отделните области и наличието или съответно липсата на 

писмени извори за някои от тях, както и положението, което са заемали във военно-

административната система на Първото българско царство. 

 Въпреки разликите в наличната информация за отделните области могат да се 

направят заключения за планово-конструктивните особености на крепостите и за 

съществуването на прилики, разлики и връзки между отделните групи. Очертават се два 

големи региона, които показват съществени различия в конструкцията и плана на 

крепостите, разделителна линия между които се явява Стара планина.  

 В земите на север от Дунав и в западните български територии е очевидно влиянието, 

което са изпитали от централната област на Първото българско царство. Основен белег е 

доминирането на новопостроените крепости и рядкото използване на късноантични 

укрепления. Характерни са две тенденции. Първата е на монументално крепостно 

строителство – употреба на каменни блокове и хоросанова спойка. Тя е по-рядко срещана и 

често е повлияна от втората тенденция – на строителство, издаващо по-ниска строителна 

култура и икономически възможности. При него най-често липсват основи, използват се 

кална спойка и необработени камъни. Обща черта е сравнително ограничената и 

нефункционална употреба на кулите. Паметниците на север от Дунав и в западните 

български земи не се отличават.  

 За територията на юг от Стара планина е характерно масовото преизползване на 

заварените късноантични укрепления. Рядко са издигани нови крепости ad fundamentum. 

Общи черти са използването на зидария от необработени камъни, споени с хоросан, и 

строгото съобразяване с плана на преизползваните по-ранни крепости, което осигурява на 

ранносредновековните укрепления една добре проектирана и ефективна защитна система. 

 Както може да се очаква двата големи региона – на юг и на север от Стара планина, 

не остават изолирани и търпят взаимни влияния.  

II глава. Извънстоличните каменни крепости като съоръжения за отбрана и живеене: 

1. Типология на крепостите. 

 За да се избегне създаването на една самоцелна типология, съзнателно са 

пренебрегнати второстепенните отличителни черти като конструктивните особености, 

защото те са силно зависими от множество частни фактори и замъгляват основния – 

строителната традиция. Целта е да представи основната храктеристика на крепостите – 

способността им да се защитават, която до голяма степен се определя от използването на 

един основен фортификационен елемент – защитната кула. На тази основа са обособени три 

типа крепости. 

2. Организация на отбраната и атаката на крепостите по изворови и археологически данни. 

 Съревнованието между методите и средствата за превземане и развитието на 

планировката, устройството и конструкцията на укрепленията е определящо за развитието 

на военната архитектура. Извънстоличните каменни крепости на Първото българско царство 

не са изключение. В това отношение българите са част от една голяма културна общност, 

обхващала и Византийската, и Каролингската империя, и Ислямския свят, в която военните 

технологии и опит са се разпространявали бързо и се прилагали в зависимост от наличните 
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ресурси и опит. Поради това тук са представени методите и средствата за водене на обсадна 

война, приети и използвани в този кръг, и наличната информация конкретно за Първото 

българско царство. 

 Може да се заключи, че наред с другите си функции до 971 г. крепостите от 

централната област на Първото българско царство са устроени така, че да могат да се 

защитават срещу ограничени по брой нападатели и противник, неспособен да атакува 

крепости (като маджари и печенези). Вероятно след преместването на държавния център в 

югозападните български земи е направен опит да се промени този модел. Наблюдава се 

стремеж крепостите да се превърнат в основни точки на съпротива, което довело до 

обръщане на много по-голямо внимание на тяхната отбрана и до натрупване на средства и 

опит в това отношение.  

3. Извънстоличните каменни крепости в отбранителната система и пътната мрежа на 

Първото българско царство. 

 Лаконичността на писмените извори и все още ограничените археологически 

проучвания на извънстоличните каменни крепости не позволяват да се изгради завършена 

картина за тяхното място в отбранителната система и пътната мрежа на Първото българско 

царство. За кратко време (в началото на X в.) в централната област на Първото 

българско царство е изградена мрежа от крепости, предвидени за защита срещу 

непритежаващ обсадни умения неприятел. Разположени на един дневен преход една от 

друга, те могат да си оказват помощ при атака и осигуряват защитена комуникация по 

пътищата. Защитната система на централната област се допълва от Каменния вал в 

Добруджа с неговите крепости. По своите планови и конструктивни особености крепостите 

от II регионална група, обхващаща териториите западно от р. Янтра, са сходни на 

разгледаните по-горе от I група. Западните български земи явно не са били пряко 

заплашени след средата на IX в. Това се е отразило върху защитното строителство там и 

затова не се забелязва изграждането на една завършена отбранителна система, а крепостите 

са издигани по-скоро за задоволяване на местни нужди. Тези определящи развитието на 

отбранителната система фактори вероятно са били още по-силно изразени в земите на север 

от Дунав. Много е възможно тези по-слабо заселени територии да са изпълнявали 

функцията на буферна зона, предпазваща централната област на държавата от атаки от 

североизток. 

 За разлика от централната област, в земите на юг от Стара планина крепостите не 

изграждат гъста мрежа. Каменните крепости са контролирали основните пътни артерии. 

Слабата проученост на крепостите от югозападните български земи затруднява 

изследването. Преместването на центъра на българската държава тук след 971 г. и 

продължителната война за оцеляване с Византийската империя довели до радикални 

промени. Писмените извори дават сведения за изпълване с крепости на тези земи. Тези 

твърдини са опорни точки за изненадващи удари, складови бази за войските на българските 

царе, укрепени места, забавящи вражеското настъпление и осигуряващи защита на 

населението. Наред с това те позволяват да се запази живата сила на българските войски, 

изправени пред превъзхождащите ги ресурси на Византия. Засега липсват данни след 

изместването на държавния център в югозападните български земи да се е създала 

отбранителна система, отговаряща по сложност на тази от днешните Североизточна 

България и румънска Добруджа.  

 Проблемът за развитието на пътната система на Първото българско царство е все още 

в началото на своето разрешаване. Засега единствен индикатор за направлението на 
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пътищата остава разположението на крепостите. Това обаче дава възможност за немалък 

брой предположения, които трудно биха могли да бъдат доказани. Идеята, че каменните 

крепости са служили като своеобразни пътни станции, осигуряващи охрана на пътя и 

подслон за пътниците, не е лишена от основание.  

4. Извънстоличните каменни крепости в съпоставителен план и тяхната строително-

архитектурна традиция. 

 Появилите се в България в края на IX – X в. каменни крепости не са изолирано 

явление в заобикалящия българите ранносредновековен свят. Решаването на проблема на 

каква строително-архитектурна традиция са продукт извънстоличните български крепости е 

невъзможно, ако не да бъдат поставени в контекста на фортификационните традиции на 

съседните страни. Разгледани са крепостите на Хазарския хаганат, укрепленията на 

източнославянските племена и Киевска Рус, тези, свързани с източнофранкските гранични 

марки и Великоморавия в Централна Европа, някои строежи от Италия и централните 

райони на Франкската държава, крепостите на Византийската империя, включително на 

Кримския полуостров, и в резюме ислямската ранносредновековна фортификация. 

 Съществуващите различия указват, че тези крепости са продукт на две отделни и 

самостоятелни линии на развитие. Използваните строителни техники и планове отразяват не 

само липсата на опит в конструктивно отношение, но и ниски фортификационни познания. 

Ако при монументалните укрепления в Хазарския хаганат се забелязва стремежът към 

представителност и имитирането на някои византийски и сасанидски строежи, то 

българските крепости, при които е използвана подобна техника, отразяват стремежа към 

подражаване на собствените столични центрове и евентуалната намеса на държавната власт 

в строежа. Изпълнени с местни средства и работници, те показват много несъвършенства, 

каквито липсват при повлияните от средиземноморската византийска архитектурна 

традиция аули. Това собствено развитие на базата на локални ресурси, строителен опит и 

фортификационни познания проличава особено ясно при новопостроените крепости от I 

регионална група. Доказателство е и очевидното влияние върху тях от страна на по-ранните 

землени укрепления. 

 Трябва да се изтъкне, че ниските защитни качества на българските крепости от I, II и 

III регионални група се дължат до голяма степен на лошото им планиране. То се изразява в 

липсата или ограничената употреба на кули и ниските отбранителни възможности на 

последните. Тази черта е характерна за повечето ранносредновековни паметници на 

защитната архитектура в Европа и е отражение на ранната фаза на развитие, в която се 

намират. Поради това не би могла да се използва за характерен белег, насочващ към външни 

влияния върху българските извънстолични каменни крепости в териториите на север от 

Стара планина. 

 По-различна е ситуацията в българските територии на юг от Стара планина. Техните 

белези демонстрират почти пълно сходство с плановите особености и строителната техника 

на някои византийски крепости. Налага се изводът, че ранносредновековните крепости в 

земите на Първото българско царство на юг от Стара планина отразяват силно и очевидно 

пряко византийско влияние. Поне част от тях са били построени от византийци. Макар и 

най-силно изразено в Тракия, византийското влияние върху крепостното строителство се 

отбелязва и в югозападните български земи. Тук има примери, където въздейства върху 

българските строителни традиции, без да ги  

5. Извънстоличните каменни крепости в селищната система на Първото българско царство. 
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 Извънстоличните каменни крепости са изпълнявали изключително важна роля във 

военната и комуникационната система на Първото българско царство. Същевременно по 

своя облик в по-голямата си част те всъщност са укрепени селища. 

 Въз основа на всичко представено може да е заключи, че българските извънстолични 

каменни крепости не са притежавали черти, които да ги определят като градски центрове 

(като евентуално се изключат някои от земите на юг от Стара планина, например Сердика-

Средец, Филипопол, Месемврия и Перник). Без съмнение наличието на укрепления и 

църковни сгради ги е отличавало от заобикалящите ги неукрепени селища, превръщайки ги 

в естествени локални центрове.  

III глава. Поява, функциониране и изоставяне на извънстоличните каменни крепости: 

1. Фортификация на ранния период на Първото българско царство: землените укрепления. 

2. Хронологически рамки на каменните крепости по регионални и архитектурно-

функционални групи: археологическите доказателства. 

 Очевидно изграждането на крепостите от първата регионална група е станало в края 

на IХ в., но по-скоро в началото на Х в. Малкото налична досега информация за 

паметниците от втора и трета регионална група – на запад от Янтра и на север от Дунав, не 

позволява да се правят каквито и да е окончателни заключения. Все пак проучванията във 

Велики Градац до Доньи Милановац и в по-малка степен в Раш показват, че вероятно и тук 

повечето крепости са издигнати в края на IХ–нач. на Х в. По-ранна датировка за някои от 

тях обаче е напълно възможна. Вероятно от IХ в. датира и построяването на крепостта при 

Слон, тъй като в началото на Х в. Първото българско царство вече е загубило контрола над 

териториите на север от Дунав.  

Крепостите на юг от Стара планина показват различия по отношение времето на 

тяхното използване, поправка или възстановяване от Първото българско царство. При 

повечето от тях тези процеси намират място в началото на IХ в. Това е свързано с 

експанзията на българската държава на юг от Стара планина, при която веднага е обърнато 

внимание на функциониращите или подходящи за възстановяване крепости.  

Независимо дали крепостите от югозападните български земи, които оформят петата 

регионална група, са продукт на желанието на българската власт да затвърди присъствието 

си там, или са издигнати в опит за противопоставяне срещу император Василий II, тяхната 

датировка продължава да е проблематична.  

3. Причини за изоставянето на землените укрепления и за появата на извънстоличните 

каменни крепости. 

Изоставянето на землените укрепления и появата на извънстоличните каменни 

крепости в Първото българско царство са обусловени от множество фактори – демографски, 

политически, военни. В повечето случаи тяхното действие е комплексно и взаимообвързано. 

Очевидно много от тях са сходни за цялата територия на Първото българско царство. 

Съществуват обаче и немалко регионални различия.  

4. Фактори за изоставянето на извънстоличните каменни крепости и тяхната съдба в периода 

на византийската власт и Второто българско царство. 

Съдбата на ранносредновековните български крепости е предопределена от загубата 

на територии и от окончателното прекъсване на държавния живот на Първото българско 

царство през 1018 г. В резултат на всички тези промени в цялостния живот на българските 

земи през ХІ-ХІІ в. защитната система на Първото българско царство почти не оказва 

влияние върху тази на Второто българско царство. С особена сила това важи за централната 

област на българската държава до 971 г. Запазилите се български крепости или продължават 
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да използват с известни промени и поправки наследените от късноантичния период 

укрепления, или изграждат нови. И в двата случая обаче ранносредновековните укрепления 

вече не играят роля в развитието на фортификацията на Второто българско царство. 

2. Археологически проучвания в Южния сектор на Трапезица. Том 1. 

Средновековният град. Велико Търново, Фабер, 2015, 733 с. ISBN 978-619-00-0292-5 

 Проучванията в Южния сектор на средновековния град Трапезица – втората цитадела 

на столицата на Второто българско царство Търново, проведени между 2008 и 2013 г., 

обхванаха една от най-активно обитаваните части на хълма, предлагаща оптимални условия 

за живот. Това е обусловило използването на терена с различна интензивност от периода на 

късния халколит до края на ранножелязната епоха. Този том обаче е посветен на 

средновековния град от XIII – XIV в. Проученият културен пласт, вариращ от 0,70 до 2,85 м, 

е най-дебелият, отбелязан при проучванията на Трапезица, и предостави възможност за 

регистриране на важни стратиграфски суперпозиции. Типичната за столицата на Второто 

българско царство ускорена парична циркулация е довела до попадането на над 3000 монети 

в археологическа среда (Табл. 9), което, съчетано със стратиграфските наблюдения, даде 

възможност някои средновековни структури да бъдат датирани с точност до две 

десетилетия. Това позволи да се проследи развитието на градската среда и да се датират 

откритите керамика и находки, произхождащи от нея. Дебелината на културния пласт, 

застъпването на няколко периода на използване на терена и възможността да се изследват 

връзките между крепостната стена и развиващите се навътре от нея архитектура и 

комуникационни линии прави наблюденията представителни за южната част на Трапезица. 

Наблюденията върху стратиграфските суперпозиции при умерената денивелация на терена 

позволиха средновековните пластове и структури да бъдат обособени в четири основни 

периода. 

 Средновековното обитаване в южната част на Трапезица започва с издигането на 

внушителните укрепления (План 3; Обр. 2-12). Крепостната стена с прилежащите й 

съоръжения са издигнати върху изчистена от културния пласт до скала работна площадка. 

Основите са засипани отвътре с нивелиращи насипи, върху които лягат структурите, 

свързани със строежа и функционирането на стената (Обр. 13-15). Монетите от тях датират 

строителството на крепостта в 30
те

 год. на XIII в. (Табл. 1). За разлика от Царевец с неговото 

късноантично наследство, крепостта Трапезица е издигната ad fundamentum на "празно 

място" чрез мащабен строителен проект. Това следва голямото преустройство на 

крепостните съоръжения, уличната мрежа и вътрешното застрояване на Царевец, свързани с 

управлението на цар Иван Асен II, или съвпада с тези промени. Усъвършенстваните планови 

решения и по-представителният градеж на крепостните съоръжения на Трапезица насочват, 

че втората цитадела на Търновград по-скоро е построена малко след реконструкцията на 

Царевец в стабилния и богат период от управлението на цар Иван Асен II след битката при 

Клокотница през 1230 г. и последвалото териториално разширение на българската държава.  

 След строежа на крепостните стени издигането на две постройки с масивен градеж 

поставя началото на града в южната част на Трапезица (План 5)(Обр. 16-18). Съобразени с 

фортификационните съоръжения, те ползват свободно широките пространства около тях и 

са построени в 40-50
те

 год. на XIII в. (Обр. 16-18)(Табл. 3). Със сградите са свързани 

многобройни вкопавания – гробове № 6-9 и 39 от откритите боклучни ями. Данните от 

монетите и стратиграфските наблюдения показаха, че активното обитаване е от 40
те

 до 80
те

 

год. на XIII в. В последните две десетилетия на XIII в. изявен упадък е довел до временно 

изоставяне на терена, а двете сгради са напуснати и разрушени. 



 7 

 След кратковременен период на упадък в последните две десетилетия на XIII в. 

животът е възстановен в началото на XIV в. Този процес съвпада с годините на държавен 

възход през управлението на цар Теодор Светослав (1301-1322). Вкопаните жилища, ямите 

за смет и другите нетрайни структури представят една екстензивно използвана градска 

територия (План 6). Независимо дали това е производствена зона или маргинална 

периферия, тя не се отличава от неукрепените подградия на Търново по бреговете на р. 

Янтра. Този хоризонт структури покрива хронологически първата пол. на XIV в.  

 Окончателното оформяне на градската среда е свързано със създадения в средата на 

XIV в. жилищен квартал. Върху южната тераса на Трапезица е издигнат жилищен квартал, с 

чието съществуване се свързва третият средновековен период (План 7). Сградите са 

разположени между крепостната стена и една от главните улици на града, разделени и 

сързвани чрез две алеи, два малки площада и тесни слепи пасажи. Многобройните монети 

(Табл. 6) датират строежа на жилища № 1-6, 8 и 12 в 50
те

 год. на XIV в., като кварталът е 

претърпял мащабна реконструкция през 70
те

 год. на същото столетие. С дейността на 

сградите са свързани четири боклучни ями, но сметта е изхвърляна най-вече в слепите 

пасажи между жилищата и върху скалния венец пред крепостната стена. Издигането на нови 

сгради през 70
те

 год. на същото столетие ще доведе до нарушаване на първоначалните 

принципи на застрояване и плановата схема. Кварталът придобива окончателния си вид, 

който ще запази до прекъсването на живота в края на XIV в. 

 Проучената в Южния сектор част от квартал отразява градоустройството и характера 

на жилищното строителство в южната част на Трапезица. Между крепостната стена и 

свързващата двете порти главна улица са оформени два големи квартала. Те са изпълнени в 

обърната навътре полицентрична схема, при която ядра от сгради са групирани около малки 

площади и свързаните с тях алеи. Тази планировка значително се различава от 

наблюденията на Царевец и с изключение на цитаделата на Червен и външния град на 

Калиакра не намират паралели сред другите проучени центрове на Второто българско 

царство. Този процес на гъсто застрояване съвпада с наблюдаваното на Царевец, където 

обитаването също рязко нараства след средата на XIV в. Причина за това може да бъде 

както естественото развитие на столицата като градски център, така и притокът на 

население от атакуваните от османците български територии. Свидетелство за реалната 

османска заплаха е и регистрираната поправка с калова спойка на крепостната стена, 

датираща от края на 80
те

-нач. на 90
те

 год. на XIV в. 

 Жилищният квартал е бил напуснат организирано в самия край на XIV в. С 

последвалия продължителен "период на затихваща активност" между XV и XX в. могат да 

се свържат различни интервенции – гробове № 2-4, ями № 1, 61, 63, изкопи за строителен 

материал и иманярски вкопавания. 

 Проучванията в Южния сектор разкриха съществени разлики в развитието на двете 

градски ядра на българската столицата. За разлика от цитаделата на хълма Царевец, 

Трапезица не е била обитавана през късноримския период. С издигането на крепостните 

съоръжения през 30
те

 год. на XIII в. тя се превръща във второто укрепено ядро на Търново. 

Между двете цитадели са налице и различия в активността на обитаване, което на Трапезица 

приключва с превземането на града от османските турци  през 1393 г., докато на Царевец 

животът продължава без прекъсване до 70
те

 год. на XIX в. 

 С изграждането си ex novo Трапезица е идеален образец за града на Второто 

българско царство. При нея са проявени всички негови характеристики без влиянието на 

завареното антично архитектурно наследство. За разлика от византийския град от същия 
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период (XIII – XIV в.), при който късноантичното наследство влияе по многобройни начини, 

в българския град то е много по-ограничено. Дори на Царевец, върху който е съществувал 

процъфтяващ късноантичен център, то е изразено само в използването на сполии. По-

ранната улична мрежа и застрояване са пренебрегнати, и дори крепостните съоръжения 

често не ползват по-ранните укрепления. Всъщност при повечето градове на Второто 

българско царство е преизползвана само фортификацията, докато вътрешното застрояване 

демонстрира оригиналност. 

 Макар българските градове и в частност Трапезица през XIV в. да напомнят по облик 

византийските с гъстото застрояване, утилитарния и груб строеж на жилищните сгради, сред 

които със своята архитектура изпъкват църквите, с неправилната улична мрежа и липсата на 

водопровод и канализация, то съществуват и различия. В България доминират едноделните 

жилища, обединяващи много функции в едно помещение и почти напълно отсъстват 

типичните за византийския град сгради с двор. Доколкото присъства античното наследство 

се изчерпва с използването на рециклиран строителен материал. При Трапезица, Царевец и 

Червен се наблюдава стремеж към предварително задаване на принципи за оформяне на 

градската среда с водеща роля на основните улични артерии. При останалите български 

градове обаче застрояването е по-скоро спонтанно. И в българския град обаче се наблюдава 

недиференцирано съжителство на различни слоеве от обществото, изразено не толкова в 

оформянето и в плана на жилищните сгради, колкото в техните размери. Така в проучения 

на южната тераса на Трапезица жилищен квартал съжителстват сгради с площ от 20 до 180 

кв. м. Типичното за Търново жилище обаче е едноделното с площ ок. 40 кв. м, чийто 

паянтов втори етаж е ползван като жилищен, докато каменното приземие обединява 

складови и производствени функции. Характерът на получената от разкопките информация 

и натрупаната база данни за жилищното строителство в средновековна България и 

Византийския свят за периода XIII – XIV в. позволи да бъде представена една хипотетична 

реконструкция (Обр. 84). Тя представя вида на южната тераса на хълма в периода след 

окончателното оформяне на жилищния квартал в 70
те

 год. на XIV в. 

 Богатият средновековен живот, протекъл на южната тераса на Трапезица между 30
те

 

год. на XIII и края на XIV в., е оставил след себе си изключително разнообразни и 

многобройни археологически материали. Въпреки че почти отсъстват запазени в средата им 

на ползване комплекси от вещи, а сградите са били напуснати и изпразнени от 

съдържанието им, в монографията са включени над 1800 предмета. Характерът на обекта 

представя материали, свързани с дома като сграда, кухнята и трапезата, мебелировката и 

осветлението, личната хигиена, занаятите и търговията, земеделието и риболова. Наред с 

тях са представени украшения и предмети, свързани с облекото, въоръжение и снаряжение, 

предмети на християнския култ, части от книги, графити и надписи, печати, пломби и 

подпечатващи устройства, инвентар за игри и забавления и елементи на архитектурната 

декорация. Всички те създават представата за богат и с разнообразни проявления градски 

бит, неотстъпващ по сложност на синхронните му византийски и европейски аналози.  

 Свидетелствата за практикувани на място занаяти не са много и основно става въпрос 

за домашно производство и обработка на платове, кожарство, обработка на кост и рог и 

металообработка, включително ювелирно производство. Сигурна е професията само на 

обитателя на жилище № 1 от квартала – майстор-керамик. Затова свидетелства останалата 

неупотребена продукция – керамични декоративни панички за украса. Някои предмети и 

най-вече двете оловни западноевропейски оловни пломби от платове дават представа за 

търговските връзки на Трапезица. Чуждото присъствие е засвидетелствано и от 
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византийския пръстен-печат на Леонтий, открит в изпълняващото търговски функции 

жилище № 11, и от един византийски оловен печат, чието обвързване с император Теодор 

Комнин след низвергването му след битката при Клокотница очаква своето потвърждение. 

 Откритото въоръжение следва общата за византийския и българския град тенденция 

за ограничено присъствие на подобни предмети. Учудващо малко за общество така 

повлияно от войната, те отразяват типичната и за Византия практика защитата на държавата 

да е поверена на професионалисти, а не на самите граждани. Много повече са предметите на 

снаряжението – конска амуниция, подкови, шпори и др. Тези две групи находки отразяват 

еклектичния характер на военните традиции на Второто българско царство, които през XIII 

– XIV в. обединяват местните балкански традиции със силни влияния от 

северночерноморските степи  и от Западна и Централна Европа. 

 Предметите на християнския култ са немногобройни и за лично ползване. Често те са 

по-ранни и са попаднали на Трапезица след продължителна употреба. За разлика от тях 

свидетелствата за развитието на писмената култура – метални закопчалки от книги и 

графити и надписи, са далеч повече. Те не оставят съмнение, че през втората пол. на XIV в. 

се достига разцвет, а грамотността е широко разпространена сред населението на столичния 

град. 

 Огромният керамичен материал обогатява информацията за керамиката на Второто 

българско царство. Наред с многобройните съдове е представен и фрагментарният 

керамичен материал. Формите и украсата бяха проследени в рамките на периода на 

обитаване на обекта – XIII – XIV в., и бе обърнато внимание на някои хронологически 

зависимости, които в бъдеще да послужат при създаването на ползваема скала на 

керамиката на Второто българско царство. Заедно с "домашната" керамика бяха онагледени 

и малобройните импорти – фрагменти от амфори и италианска майолика и източна кашинна 

керамика. 

 Може би разочарование за читателя ще бъде отсъствието на изявено обвързване на 

разкритите останки и материали с известни исторически събития или сигурното 

идентифициране на средновековните обитатели на тази част от столичната цитадела. Това 

до известна степен бе целенасочено преследвано от автора. По този начин читателят сам 

може да направи своите изводи, ползвайки една чисто археологическа информация такава, 

каквато е, т.е. без наслоенията и предпоставените тези на историческите изследвания. 

Същевременно характерът на получената информация не позволява да се спекулира с 

обвързването на откритото с определени социални или професионални групи в българското 

общество. Дори за жилищния квартал, за когото разполагаме с най-много данни, е трудно да 

се направят други заключения, освен че в него са живеели разнообразни в социално и 

икономическо отношение обитатели. Като изключим жилище № 1, което с основание може 

да бъде определено като "дома на керамика", и няколкото графити, оставени от духовници, 

не можем със сигурност да кажем кои са били обитателите на тази процъфтяваща част от 

средновековния град. Кои представители на "свещеничеството, войнството и работниците", 

представени ни картинно от проф. Ив. Божилов в неговото изследване на българското 

общество от XIV в., са били те? Имало ли е между тях представители на аристокрацията, 

или са били само търговци, занаятии, духовници и воини? Отговорът вероятно е да, но носи 

в себе си мъгливостта на дистанцията във времето. 

 С настоящия труд авторът се надява, че е успял да предаде разнообразните аспекти от 

живота на част от второто укрепено ядро на българската столица Търново през XIII – XIV в. 

С публикуването на пълен каталог на нумизматичния материал и на резултатите от 
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проведените интердисциплинарни изследвания в следващия том на поредицата картината на 

средновековния живот в южната част на Трапезица ще получи допълнителна яснота.  

 

II. Студии, статии, рецензии: 

Публикации преди защитата на докторска дисертация през 2007 г.: 

3. Самостоятелно отбраняващи се кули – пиргове на Балканския полуостров. – 

Известия на Регионален исторически музей – В. Търново, XVII-XVII, 2002-2003, 229-234. 

 В статията са представени няколко основни проблема, свързани с изследването на 

една от характерните за балканското късно средновековие форма на укрепление – т.нар. 

"донжони". След анализ на използваните в научната литература термини за обозначаване на 

тези укрепления е приет домашния и исторически обусловен terminus tehnicus "пирг". 

Формулирани са и белезите, определящи кога една кула може да бъде определена като 

самостоятелно отбраняваща се. 

 След проследяването на самостоятелно отбраняващите се кули на Балканите е 

представен процеса на повторна поява на този тип укрепления след късната античност и е 

посочен периода на най-голямото им ползване – началото на XIV средата на XV в. 

 Самостоятелно отбраняващите се кули-пиргове имат балкански произход, като 

първоначално се разпространяват основно в манастирите и притежаваните от тях владения. 

От началото на XIV в. обаче те стават типична за крепостите черта. До голяма степен това е 

свързано с периода на увеличаваща се нестабилност и политическа фрагментация на 

Балканите, съпътствани от малки като мащаби, но непрекъснати военни действия. Това 

довежда до процъфтяване на "малките" фортификационни форми, осигуряващи лична и 

обществена защита в тази среда. 

 Строителните и архитектурните традиции, представени при самостоятелно 

отбраняващите се кули са с местен за Балканите произход. Доколкото са налице, чуждите 

влияния са ограничени в някои райони на полуострова с пряко западноевропейско 

присъствие.  

4. Каменните ядра от Червен, извор за военната история на България през Средните 

векове. – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. В. Търново, 2003, 273-278. 

 Статията разглежда колективна находка от каменни топки (36 на брой) – снаряди за 

метателни машини, открити в т.нар. "замък", в цитаделата на средновековния град Червен. 

Според проучвателите й тази сграда е построена в края на XII или началото на XIII в., като 

претърпвайки многократни преустройства е използвана включително и през Османския 

период.  

 Каменните топки имат диаметър 0,50 м. Повечето са оформени от камък подобен на 

кремък, отличаващ се с висока твърдост, като само няколко са от варовик. Тридесет и една 

от тях са открити подредени в помещение с северозападния ъгъл на сградата.  

 Те са определени още от проучвателите на обекта като снаряди за метателни машини. 

Техните размери и тегло не оставят съмнение, че са били предназначени за боеприпаси за 

съоръжения от типа на т.нар. "уравновесен требушет". В статията е направено кратко 

описание на произхода, развитието и характера на тези обсадни машини. Отчитайки размера 

им, каменните топки от Червен са билипредназначени за ползване от машина с дължина на 

метателната ръка 10-12 м и тегло до 7 тона. Характера на крепостните съоръжения и 

застрояването в цитаделата на Червен изключва тази машина да е била ползвана за защита 

на града. Тези топки са били предназначени за някоя от тежките обсадни метателни 

машини, използвани в завоевателните походи на българските царе. Пример за тях дават и 
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някои описания в изворите. Така според Никита Хониат при обсадата на Димотика през 

1206 г. цар Калоян със своите машини сривал стени и кули. Според Жофроа дьо Вилардуен 

през същата обсада българския владетел разполагал със шестнадесет машини, а през 

пролетта на 1207 г. обсадил Одрин с тридесет и три големи каменохвъргачки, които срутили 

стената и кулите на две места. 

 Примерите за употребата на тези тежки метателни машини показват, че те са се 

нуждаели от голям брой и то добре оформени и калибрирани снаряди, които се 

транспортирали заедно с тях до обсаденото укрепление. Тази подготовка е изисквала 

наличието на депа и арсенали, които са съхранявали тези скъпи машини и нужните за тях 

боеприпаси в невоенно време. Вероятно именно такова депо се явява и Червен, който през 

периода на Второто българско царство е важен градски център с голямо занаятчийско 

население и добри природни ресурси в близост. 

5. Раждането на българската полиоркетика. – Известия на Регионален исторически музей 

– В. Търново, XX, 2005, 150-159. 

 В статията се разглежда проблема за възприемане на ефикасни методи и средства за 

превземане на укрепени места. Ограничената изворова база предположи използването на 

широки външни паралели при разрешаването на проблема.  

 Анализа е насочен основно към текста от Scriptor incertus, представляващ описание 

на подготовката на хан Крум за похода срещу Константинопол през 814 г. В приложения 

списък става въпрос за големи метателни машини предназначени да разрушат вражеските 

укрепления, както и по-малки каменомети, вероятно от типа на т.нар. "тракционни" и 

"хибридни требушети", прашките, които представляват част от тези машини, а също така и 

стрелометни машини и устройства за изхвърляне на "гръцки огън". Освен метателните 

машини и екипировката за тях са посочени и други необходими за обсада устройства като 

триболи, защитни костенурки, стълби, тарани и и лостове и кирки за разрушаване на 

стените. За да се изясни характера на всички изброени машини и съоръжения, те са 

онагледени със синхронни примери от други близки до България ранносредновековни 

военно-политически общности, като са отчетени и значенията на използваните термини. 

 Анализа на изворите показа, че във финалната част от управлението на хан Крум 

българите показват недемонстрирани преди това успехи при превземането на укрепления. 

Това е свидетелство, че те действително са използвали подобни на описаните в Scriptor 

incertus машини и съоръжения и не става въпрос за стилистичен топос. Смущаващи са 

бройките коли и волове – съответно 5000 и 10 000, които според Хрониката на Псевдо-

Симеон са били предназначени да превозват тези машини по време на планирания поход 

срещу Константинопол. Те нямат съответствие сред известните ни данни за подготовката на 

други походи от епохата. Резонно е по-скоро да се приеме, че става въпрос за преувеличение 

от страна на хрониста, целящо да покаже голямата заплаха от този несъстоял се по божия 

воля поход. 

 Подобно стереотипно представяне в изворите е получил и начина по който българите 

придобиват познанията за обсадните методи и техника. Описанието на Теофан за това как 

избягалите от Сердика пленници били посрещнати лошо от император Никифор I и затова 

умелия техник спатария Евматий отишъл при българите поразително прилича на разказа на 

Теофилакт Симоката как войника Бузас научил аварите да строят машини. Очевидно става 

въпрос за устойчив литературен топос. Въпреки ограничеността на изворовата база е 

очевидно, че именно при Крум българите се научават да строят и използват обсадни 

устройства. Това най-вероятно е станало чрез привличане на квалифицирани специалисти, 
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като не трябва да се забравя, че при този български владетел администратори и военни с 

византийски произход са често споменавани дори в домашните български извори. 

6. Извънстоличните крепости на Първото българско царство. Автореферат на 

дисертация за присъждане на научната и образователна степен "Доктор". Велико 

Търново, 2006. 

 Автореферата отразява дисертационния труд в резюмиран вид. В него 

извънстоличните крепости получават ново разглеждане 35 години след обобщаващото 

изследване върху ранносредновековните укрепления направено от Р. Рашев. 

 В уводната част са представени предмета, целите, задачите, териториалния и 

хронологическия обхват на изследването. Обърнато е внимание на характера на изворовата 

база, чието състояние обяснимо поставя акцента върху археологическите проучвания. 

Изяснени са и проблемите на терминологията. 

 В първа глава са разгледани плановите и конструктивните особености на 

изследваните крепости. Обширната територия на Първото българско царство е разделена на 

пет области, отразяващи специфични географски, политически и културни белези. В 

техните рамки крепостите са разделени на функционални подгрупи. Заключението от 

изследването е, че се очертават два големи региона, демонстриращи различия в 

конструкцията и плана на крепостите. Разделителна линия между тях се явява Стара 

планина. 

 Във втора глава са разгледани проблемите, свързани с крепостите като съоръжения за 

отбрана и обитаване. В първата подглава е представена типология на крепостите, при която 

основен признак за разделение се явява наличието и ефективността в употребата на кули, 

осигуряващи възможност за ефективна защита. Втората подглава отразява организацията на 

отбараната и атаката на крепостите по изворови и археологически данни. В третата подглава 

те са разгледани в контекста на отбранителната система и пътната мрежа на Първото 

българско царство. От особено значение е четвъртата подглава, която представя крепостите 

в съпоставителен план, като акцента е върху строително-архитектурната традиция. която 

отраазяват. Тук отчетливо се проследяват домашната традиция, отразяваща собствено 

развитие и византийското влияние. Петата подглава разглежда крепостите в качеството им 

на селища. Тук е обърнато и внимание на проблема за българския ранносредновековен град. 

 Глава трета е посветена на проблемите, свързани с появата, функционирането и 

изоставянето на крепостите. На първо място в нея е разгледана фортификацията от ранния 

период на Първото българско царство – землените укрепления. Тяхното изоставяне довежда 

до развитието на извънстоличните каменни крепости. Представени са археологически 

доказателства , даващи хронологически рамки на строежа на крепостите по регионални и 

архитектурно-функционални групи. Подробно са разгледани и причините довели до 

изоставянето на землените укрепления и появата на каменните. Във финала на главата са 

представени факторите довели до изоставянето на извънстоличните крепости и тяхната 

съдба в периода на византийската власт и Второто българско царство. Основното 

заключение е, че в резултат на различни военно-политически събития тези 

ранносредновековни укрепления изчезват и не играят роля в развитието на 

фортификационните традиции на Второто българско царство. 

 Заключението обобщава основните изводи на изследването. На финала на 

Автореферата е дадена справка за приносите на дисертационния труд. 

7. Каменният вал в Добруджа в защитната и селищната система на Първото българско 

царство. – Известия на Регионален исторически музей – В. Търново, XXII, 2007, 104-118. 
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 Изследването разглежда проблемите свързани с едно от най-внушителните 

съоръжения на Балканския полуостров – Каменния вал в Добруджа. Археологическите 

разкопки на неговата стена и няки от крепостите по нея, макар и ограничени предостявят 

нова информация и поставят важни въпроси. Зачението на тези данни е още по-голямо 

предвид много слабото отразяване на това съоръжение в писмените извори. Макар от 

самото начало на изследването му Каменния вал да е свързан с римската и късноантичната 

фортификационна традиция, данните подкрепят средновековната му датировка и го 

определят като защитна линия на българската държава, построена през първата пол. на X в. 

 В досегашната научна литература Каменния вал и свързаните с него крепости са 

разглеждани основно като военни съоръжения. Новите изследвания обаче представят вече и 

ролята му на голяма селищна агломерация, състояща се от укрепени и неукрепени селища. 

Макар в това отношение той да прилича на ситуацията наблюдавана в централната област 

на Първото българско царство, тук селищната мрежа е по-гъста и вероятно отразява и 

стремежа на местното население да търси защита в това укрепление. Не е изключено 

населението на селищата около Каменния вал пряко да е участвало в неговата защита. Това 

се подкрепя и от особеностите на укреплението, което демострира забележими слабости 

като съоръжение с преградни функции. Размерите на рова и стената показват, че защитата 

на дългото 58 км съоръжение е била концентрирана в 24-те му крепости. Те са разположени 

средно на 2 км една от друга, което при отсъствие на кули между тях прави стената 

незащитима без пребиваване на многобройна постоянна армия, за каквато липсват сведения 

в ранносредновековното българско общество.  

 По своето устройство Каменния вал силно се различава от други линейни 

съоръжения с основно късноантична датировка от Балканите като "Дългите стени" пред 

Константинопол и преградата в Коринтския Истмус. Те са изпълнени като останалите 

укрепления от епохата и функцията им е била да не позволят врага да премине. За Каменния 

вал е недопустимо да се приеме, че е представлявал ефективна преграда. Показателно е, че 

защитните съоръжения на неговите крепости са насочени доминиращо срещу тила му. Това 

показва, че те са очаквали заплаха именно от там. Тяхното значение е било по-голямо от 

това на преградната стена и затова и те я превъзхождат като защитен потенциал.  

 Очевидно при Каменния вал в Добруджа се наблюдава един различен модел от този 

на късноантичните линейни съсоръжения. При него крепостите оформят пояс от 

самостоятелно-отбраняващи се точки. По този начин степните номади - маджари или 

печенези, които не притежават обсадни умения са поставени под заплахата на тези 

крепости. В случай, че те се забавят с тяхното обсаждане, това би позволило на войските от 

останалите крепости по вала и от централната област на държавата да се концентрират и 

организират насрещен удар. Големите размери на крепостите са позволявали и в тях да 

намери убежище цялото околно население.  

 Наблюденията върху строителните особености на съоръжението показват, че 

преградната стена и около 1/4 от крепостите по нея са изпълнени в монументален стил и 

отразяват пряко държавно участие и еднократен строителен проект. Останалите крепости 

показват примитивна строителна техника и несъвършенни планове. Те по-вероятно са 

изпълнени от местното населени, макар и с държавно иницииране.  

 Може само да се гадае от кого е осъществявана защитата на Каменния вал и неговите 

крепости. Предвид данните, представящи ни ги като укрепени селища обаче не е изключено 

защитата да е осъществявана именно от тяхното население. 

Публикации след постъпване в НАИМ при БАН през 2007 г.: 
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8. Ранносредновековни крепости от Югозападните земи на Първото българско 

царство. – Епохи, XV, 1-2, 2007, 79-100. ISSN 1310 – 2141 

 В изследването са разгледани крепостите от голямата територия заета от днешните 

Югозападна България, Македония и части от Гърция и Албания. Когато след средата на IX 

в. те са включени в Първото българско царство тези територии придобиват граничен статут, 

но след завладяването на Североизточна България от император Йоан Цимисхи през 971 г. 

те се превръщат в ядро на българската държава. Вероятно това, наред с тежката война с 

Византийската империя е и причината за появата на голям брой крепости в тях. За 

съжаление повечето от тях са ни познати само от писмените източници. 

 За крепостите от Югозападните български земи е типично да има твърде малко 

информация получена от археологически проучвания и в същото време много, но твърде 

кратки исторически извори. В резултат на тези специфични условия се появяват няколко 

основни проблема. Първо, историческите извори създават представата за гъста мрежа от 

крепости, която трудно може да се идентифицира, като археологическите данни за тяхната 

употреба в периода на Първото българско царство липсват. В същото време липсва 

информация, която да сочи към добре организирана защитна система по подобие на 

създадената от ранносредновековните крепости и Каменния вал в централната територия на 

Първото българско царство, просъществувала до действията на княз Светослав и император 

Йоан Цимисхи. Второ, въпреки предположенията, че много ранновизантийски крепости са 

били преизползвани, до момента информацията потвърждава само съществуването на 

ранносредновековни селища върху укрепленията. Трето, представата за крепостите от 

Югозападните български земи е ограничена, тъй като съществуващата информация за 

техния план и конструктивни особености е твърде малко.  

 На тази основа можем да очертаем няколко характерни черти: 1) доминира 

преизползването на различни части от съществуващите ранновизантийски укрепления, 

новопостроените крепости – Перник, Преспа и Мелник, са едва няколко; 2) частите 

датиращи от периода на Първото българско царство са построени от ломен камък, споен с 

хоросан или кал, като някои със строеж от камък на кал нямат сигурна ранносредновековна 

датировка; 3) когато не застъпват ранновизантийски структури средновековните стени имат 

много плитки основи, какъвто е примера с Перник и Церово; 4) крепостите демонстрират 

ниски фортификационни качества благодарение на лошо планиране и слаби конструкции. 

Изброените характеристики сближават тези укрепления с ранносредновековните крепости в 

териториите на Първото българско царство лежащи на север от Хемус, а византийското 

влияние ее ввидимо по-малко от това в българските земи в Тракия. 

9. За появата на крепостите от групата Цар Асен. – Сборник с материалите от 

международна конференция „Прабългарите и техните съседи V–X в. Варна, 22-24.04.2004 

г.”(=Проблеми на прабългарската история и култура 4-2, София, 2008), 349-356. ISSN 1313-

4248 

 Статията разглежда причините за появата на извънстоличните каменни крепости в 

централната област на Първото българско царство и се опитва да даде отговор на въпроса с 

кого може да се обвърже тяхното строителство, поддръжка и охрана.  

 Издигането на тези крепости е свързано с коренна промяна в отбранителната 

политика на българската държава. Системата от землени укрепления, за да се появят новите 

каменни крепости. Ако част от тях са издигнати в райони, охранявани преди това от землени 

лагери – пътя Дръстър, Плиска, Хемус и брега на Дунав, то други маркират най малко две 

комуникационни линии на изток и запад от главния път и една напречна на него с 
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направление запад-изток. По-голямата част от тях са новопостроени укрепления, като само 

три са издигнати върху по-ранни късноантични структури, но в същата строителна традиция 

като другите. Всички тези по своята същност укрепени селища са издигнати в началото-

първата пол. на Х в. Техните особености ги отличават както от резиденциалните центрове-

аули, така и от Каменния вал, които са пряко свързани с държавното управление.  

 Сред причините довели до появат на тези крепости трябва да се отличи най-вече 

неспособността на държавата да организира ефективна отбрана на границите, възпирайки 

чуждите нашествия в гъсто населената централна област. Пример за такива са маджарските 

нахлувания от 894-5 г., вероятните печнежки атаки през Х в. и походите на киевския княз 

Светослав. 

 Строителните и плановите особености на разглежданите крепости подсказват, че те 

вероятно са продукт на местни ресурси и инициатива. Много вероятно те се превръщат в 

центрове на локални общности, и тяхната поява отбелязва разрушаването на първоначалния 

модел на военна организация на обществото, според който централната власт е 

осъществявала тотален контрол над военните ефективи на държавата. Представянето на 

примери от същия период за връзките между общественото развитие  и появата и вида на 

укрепленията в рамките на Каролингската и Византийската империи дава основание да се 

предположи, че крепостите от т.нар. "група Цар Асен" може да са били построени, 

поддържани и охранявани от организирани селски общности търсещи сигурност. Този 

процес вероятно е бил насърчаван от държавата, която е имала интерес от изграждането на 

мрежа от укрепления, защитаваща пътищата и подвластното й население. Това става в 

условията на една пасивна отбрана, символ на която става изграждането на Каменния вал в 

Добруджа. 

10. Извънстоличните крепости и отбранителната система на Първото българско 

царство. – Исторически преглед, LXIV, кн. 5-6, 2008, 3-15. ISSN 0323-9748 

В изследването е направен опит да се представи мястото на извънстоличните 

крепости в отбранителната система на Първото българско царство. Разчита се основно на 

информацията, получена от археологическите проучвания. 

В централната област на българската държава за кратко време (края на IХ–началото 

на Х в.) е изградена мрежа от крепости, чиято планировка и конструкция издава, че са 

предвидени за защита срещу непритежаващ обсадни умения неприятел. Разположени на 

един дневен преход една от друга, те могат да си оказват помощ при обсада и осигуряват 

защитена комуникация по пътищата. За съжаление липсва писмен документ, който да 

разкрие механизма на тази защитна система. Факт е обаче, че досега в тях са открити следи 

само от население с невисок социален статус. 

Тази система се допълва от Каменния вал в Добруджа с неговите крепости. Данните 

дават основание да се предположи, че при него се наблюдава съвсем различен защитен 

модел от този на ранновизантийските линейни съоръжения. Вече не доминира преградната 

функция, макар че продължава да съществува. Основната роля се изпълнява от 

многобройните крепости, оформящи пояс от самостоятелно защитаващи се точки. По този 

начин преодолелите преградната стена отряди на нападателите са изправени пред няколко 

еднакво неблагоприятни възможности, особено при условие, че нямат познания и опит в 

обсадата на укрепени обекти, какъвто е случаят с обитаващите северночерноморските степи 

номади. Ако нападателите обсадят една или няколко от крепостите, те ще се забавят, 

позволявайки на отбраняващите другите укрепени центрове на Каменния вал и на 

държавната власт да организират удар върху тях. В случай, че подминат пояса от 
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укрепления, за да атакуват централната област, те оставят в своя тил немалък брой вече 

предупредени войници, които могат да се организират и да нанесат удари върху 

завръщащия се с плячка и пленници дезорганизиран противник. Същевременно крепостите 

осигуряват защита на околното население, намерило убежище в тях. Това се показва от 

факта, че те са еднакви с новопостроените и преизползваните ранновизантийски крепости в 

днешна Североизточна България. Толкова голям брой крепости с подобни размери не биха 

могли да са предназначени за подслоняването на войскови части, а на цивилно население. 

Защитната система на централната област на Първото българско царство е с  

характерна за ранното средновековие структура, за което говори и сравняването и със 

синхронните във Византия, Каролингската империя и дори Мерсия. Тя е устояла на отделни 

грабителските походи, но се оказва неспособна да отвърне на новите заплахи през втората 

половина на Х в.  

За разлика в западните български земи не се забелязва изграждането на една 

завършена отбранителна система, а крепостите са издигани по-скоро за задоволяване на 

местни нужди – за защита на населението като Монтана и Раш, за административни 

центрове като Бдин и Белград и с комплексни функции като Велики Градац. 

По-малко информация има за териториите на север от Дунав. Възможно е тези като 

цяло по-слабо заселени земи да са изпълнявали функцията на буферна зона, предпазваща 

централната държавна област от атаки от север-североизток. 

За разлика от централната област в земите на юг от Стара планина крепостите не 

изграждат гъста мрежа. Възможно е тяхното издигане да е било обект на строги регулации и 

контрол в договорите между България и Византия и двете държави да са реагирали остро на 

издигането на нови укрепления по своите граници. Като се има предвид, че до втората 

половина на IХ в. тази територия е била много слабо заселена поради характера си на 

буферна зона между България и Византия, може да се очаква, че ролята на крепостите е 

била чисто военна. Въпреки че контролират някои от важните пътища, те очевидно са 

действали като самостоятелни единици. 

Засега липсват данни дали след изместването на държавния център в югозападните 

български земи там да се е създала отбранителна система, отговаряща по сложност на тази 

от днешните Североизточна България и Северна Добруджа. Описанията на военните 

действия в новия държавен център не показват, че крепостите по някакъв начин са 

взаимодействали една с друга. Всяка от тях се е защитавала поотделно. В полза на това е 

информацията за развиваща се тенденция към сепаратизъм сред българската аристокрация, 

базирана именно на крепостите. 

11. Крепостно строителство в Югоизточна България през IX-X век. –  Археология, 1-4, 

2008, 171-183. ISSN 0324 – 1203 

 Предмет на изследването са българските крепости в Тракия, чиито планови и 

конструктивни особености, заедно с местоположението в тази оспорвана между българската 

държава и Византийската империя област, поставят въпроси относно показваната от тях 

фортификационна традиция. 

 За провинциалните крепости от територията на Първото българско царство на север 

от Стара планина е характерно използването на една българска строителна традиция, която 

може да се проследи назад до землените укрепления. Тя отразява ниска строителна култура 

и за нея са характерни липсата на основи, използването на необработени камъни, споени с 

кал, плътните кули с неголеми размери. Примери за такива са крепостите до Дуранкулак, 
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Скала, Руйно, Хума, Разград и др. Тази тенденция се проследява и в намиращите се под 

влиянието на централната област земи на север от Дунав и тези на запад от река Янтра.  

 Примерите за укрепления, имитиращи монументалните аули, в тези територии не са 

много – Слон, Цар Асен, Каменният вал в Добруджа – и показват една чужда култура, 

осъществена с несъвършените средства на една домашна и все още прохождаща 

фортификационна традиция. 

 Много по-различна ситуация се наблюдава в териториите на Първото българско 

царство на юг от Стара планина. Там има немалко укрепления, за които има данни, че са 

били използвани, възстановени или издигнати ad fundamentum от българите. В 

югозападните български земи (части от днешните България, Македония, Гърция и Албания) 

се наблюдава смесване на българската традиция, видяна при крепостите на север от Стара 

планина, с една типично византийска строителна култура. Все още слабата им проученост 

не позволява да се правят категорични изводи, затова ще бъде обърнато внимание на една 

много важна за развитието на Първото българско царство област – Тракия – за която има и 

повече данни от археологически проучвания. 

 Въз основа на писмените извори, а при някои и на археологическите проучвания, 

може да се приеме, че българите са използвали някои завладени византийски крепости – 

Месеврия, Филипопол, Голое (до Лозарево), Анхиало и Берое. За Констанция (до 

Симеоновград), Маркели и Сливен има данни, че са възстановени от българите през IX-X в. 

Строгото съобразяване с плана на по-ранните укрепления и използваната строителна 

техника – ломени камъни, споени с хоросан – позволява да се допусне, че те са били 

издигнати от носители на една жива и развита фортификационна традиция. Възможно е това 

да са били византийски пленници, ренегати или привлечени с добри условия майстори. 

Наличието на пряко византийско влияние се доказва и от множеството аналогии сред 

византийската крепостна архитектура от периода VII-X в. от Мала Азия, Гърция, 

Византийска Тракия и Кримския полуостров. 

 Тази обща за българските и византийските укрепления фортификационна традиция 

поставя въпроса, дали трите ранносредновековни крепости от района на Хасково – до 

самото Хасково, Любеново и Минерални бани, построени или възстановени в началото на Х 

в., могат да се свържат с дейността на българската държава. Разположението им на юг от 

вала “Еркесия”, с голямо основание приеман за линия, разделяща Първото българско 

царство и Византийската империя, сходството им дори по отношение на откриваните в тях 

археологически материали, издаващи смесен произход с неоспоримо византийска крепост 

от този район като тази до Средец (Потамукастел), ги свързва по-скоро с византийската 

реконкиста на Тракия през Х в. 

 Една многобройна група от ранновизантийски крепости, разположени между 

Еркесията и Стара планина, в които са намерени археологически материали от периода на 

Първото българско царство, също са определяни за укрепени центрове на българската 

държава. За това обаче все още липсват каквито и да е сигурни доказателства, но бъдещите 

археологически проучвания ще дадат важна информация, която да изясни процеса на 

византийското влияние в сферата на военното дело, а и в други области от живота на 

Първото българско царство, в този оспорван, но важен контактен район – Тракия. 

12. Късносредновековно въоръжение от фонда на Регионален исторически музей – 

Габрово. – В: „България, земя на блажени…” In memoriam professoris Iordani Andreewi. В. 

Търново, 2009, 569-583. ISBN 978-954-8387-55-2 
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 Предмет на изследването са четири оръжия от фонда на РИМ - Габрово. Железния 

боздуган има глава съставена от 17 полукръгли ребра. Този тип може да се датира в 

границите на XVI-XVII в. Макар че през този период това оръжие става универсален символ 

на военна мощ и статус, без съмнение боздугана от Габрово е бил реално бойно оръжие. 

Това се показва от следите от удари по него. Следващото оръжие е една масивна желязна 

брадва. Тя е от тип много популярен в Османската империя между XV и XVII в. Това е 

т.нар. "табар". Османците са използвали тези големи секири като парадно оръжие за 

стражите на персони с висок ранг, но те са били сред въоръжението и на пехотните части 

през XVI-XVII в. Тези секири заедно с фитилните мускети са били основното въоръжение 

на азабите през този период. Всъщност секирите са били много популярно пехотно оръжие в 

Османската империя, Полша и Русия през XVI-XVII в. Железният връх за копие е 

принадлежал на лека кавалерийска пика. Това оръжие е било много популярно сред еката 

турска кавалерия като т.нар. "дели" през XVI-XVII в. Железният връх за алебарда е рядко за 

българските земи оръжие. Неговите конструктивни особености и форма го свързват с 

алебардите от края на XVII в., но по-вероятно с тези от първите десетилетия на XVIII в. С 

подобни форми на остриетата и шийката са една германска и една пруска парадни алебарди 

от втората пол. на XVII в. Много близка като форма и изпълнение е и една руска алебарда за 

подофицер от пехотата модел 1720 г. Може да се предположи, че алебардата от Габрово има 

централноевропейски произход и може да е попаднала в България като турска плячка по 

време на войните с Австрия и Русия в началото на XVIII в. 

13. За употребата на прашката като оръжие в средновековна България. – В: Laurea. In 

honorem Margaritae Vaklinova. Книга II. София, 2009, 261-269. ISBN 978-954-92395-2-2 

 Статията разглеждапроблема за използването на прашката като оръжие в периода на 

Второто българско царство. В кратък исторически преглед се показва, че макар и много 

древно и просто за направа, това оръжие винаги остава трудно за усвояване и обикновенно е 

обвързано със специлиализирали се в употребата му групи от хора. Наблюдаваното през 

късноантичния период западане в употребата на прашката става дори още по-изразено през 

средновековието. 

 Въпреки отсъствието на преки свидетелства за употребата на прашката в 

ранносредновековна България, българските военни историци априори приемат, че тя остава 

като оръжие на леката пехота до късното средновековие. Като свидетелство за това са 

сочени керамичните и каменни топчета, откривани в градовете на Второто българско 

царство. Метричните и теглови стойности на тези предмети обаче изключват те да са били 

ползвани за тази цел. Сравняването им със снаряди за прашки от различни епохи и 

територии показва, че те са имали друга функция. Очевидно това са предмети за игра. 

 Заключението е, че поне засега липсват сигурни свидетелства за употребата на 

прашката в средновековна България. Единственото споменаване на "прашкари", това на 

Йоан Ставракий в "Чудесата на Св. Димитър Солунски" е стилистечн похват. Очевидно във 

военното дело на средновековна България е доминирало друг тип метателно оръжие – лъка, 

което има и своята историческа и дори етниеска обосновка. 

Публикации след придобиване на длъжност главен асистент през 2009 г.: 

14. Средновековни боздугани от фонда на Регионален исторически музей – В. Търново. 

– Известия на Регионален исторически – В. Търново, XXIV-XXV, 2009-2010, 187-200. ISSN 

0861-5888 

 В изследването са разгледани шест железни боздугана, съхранявани във фондовете на 

РИМ-Велико Търново. Първите два принадлежат на периода на Второто българско царство. 
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Звездовидният с 12 върха е от най-популярният на Балканите през XIII-XIV в. тип. Вторият 

средновековен боздуган е от типа със сферично тяло и къси шипчета. Въпреки споровете 

относно датирането на този тип, автора е на мнение, че той може да бъде поставен в периода 

XII – начало на XIII в. 

 Останалите четири боздугана принадлежат на Османския период – XV–XVII в. Те 

всички имат дълги втулки. Два от тях имат подобни на луковица глави а при другите два 

ударната част е съставена от 15 и 17 ребра. Въпреки че и двата типа принадлежат на 

финалния период в употребата на боздугана като оръжие, когато той става символ на военно 

положение и престиж, особено в Източна Европа и Близкия изток те все още са ползвани и 

като реални оръжия в бой. Вероятно боздугана украсен с месинг може да е бил част от 

въоръжението на военен командир с нисък ранг. Особеностите на тези четири боздугана 

позволяват да бъдат датирани в XVI–XVII в. 

15. За употребата на арбалета в средновековна България. – В: Великотърновският 

университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”. Том 1. Велико Търново, 

2010, 561-570. ISBN 978-954-524-743-9 

 Предмет на изследването са свидетелствата за употребата на арбалета в 

средновековна България. Представени са находки свързани с оръжието, произхождащи от 

археологически проучвания на обекти от Второто българско царство. Акцента е поставен на 

онагледяването на различните части на арбалета – спусков механизъм, стреме, кука за 

обтягане, както и на характерните за неговите стрели масивни върхове.  

 Споменат за пръв път във византийските извори през XI в., арбалета постепенно 

навлиза на Балканите, отразявайки засилващото се влияние върху военното дело на 

полуострова от страна на Западна и Централна Европа. В средновековна България арбалета 

е представен основно чрез данните от срхеологическите разкопки. Единственото му 

изображение е върху миниатюра от Ватиканския препис на хрониката на Константин 

Манаси от 1345 г. Наличните досега данни показват, че по-масовото му навлизане в 

България трябва да е станало около средата на XIV в. и е свързано основно с центровете на 

царската власт. 

 Употребата на арбалета в българските земи не прекъсва с унищожаването на 

държавата от османските турци. Той е посочен във въоръжението на дунавските гранични 

крепости. В единствения домашен извор – Българската анонимна хроника от XV в., 

оръжието е наречено "цагра" и "самострел", названия с гръцки и славянски произход, които 

дават представа и за използваните през тази епоха термини за неговото обозначаване. 

16. Средновековно защитно въоръжение от Царския дворец в Търновград. – 

Археология, LI, 2010, кн. 1-2, 77-89. ISSN 0324-1203 (съавт. С. Димитров) 

 Разглежда 19 железни пластини открити в помещения № 1 и 4 на сграда II в Царския 

дворец на хълма Царевец в средновековната българска столица Търновград. Служилата за 

жилище на царското семейство сграда е опожарена заедно с двореца при превземането на 

Търновград от османските турци през 1393 г., което дава и terminus ante quem на находката. 

Поради фрагментарното си състояние и лошата запазеност пластините са били погрешно 

идентифицирани от своя откривател като фрагменти от железни щитове.  

 След консервация са възстановени 10 по-цялостно запазени пластини и 9 други 

фрагмента. Големите пластини са правоъгълни, леко конкавни, с размери 15,5-19х13,5-14,5 

см и дебелина 0,3-0,4 см. Средно тегло на всяка пластина е около 350 грама. По гърба им е 

имало следи от кожа, а върху повърхността чрез декоративни нитове с глава на шестолистна 

розета е бил прикрепен плат, следи от който има върху много от пластините. Две други 
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пластини имат големи нитове с полукръгли глави, които са ги прикрепвали към кожената 

основа. Характерна особеност е, че големите пластини са се свързвали неподвижно по 

редове. Дългите им страни са били съединени чрез широка 1,5 см желязна лента, прикована 

към тях. 

 Очевидно находката от Царевец е част от бригантинен доспех. Формата на доспеха, 

особеностите на конструкцията и формата на декоративните нитове издават неговия 

западноевропейски произход. Липсата на вериги, прикачени към гръдните пластини, 

показват една датировка от преди 1340 г. Неподвижното съединяване на пластините по 

редове липсва при доспехите, по-ранни от XIV в. Същевременно липсва съединяване на 

пластините по вертикала, за да се оформи монолитен доспех, което се появява около 1340 г. 

Затова доспехът от Търновград е датиран в рамките на 1320-1340 г. По подобие на 

доспехите от Халкис и на доспеха от Азов и той може да е бил използван и съхраняван 

дълго време. 

 Вероятно доспехът се е състоял от два реда по три пластини отпред, като редовете 

леко са се застъпвали. За това свидетелства липсата на трети ред декоративни нитове. 

Страните и гърба са били покрити с по две големи пластини. Малките пластини с кръгли 

нитове може да са били в областта на подмишниците и раменете, допринасяйки за 

прикрепянето на редовете от пластини към кожената основа. Близък по форма доспех е 

изобразен върху фреска от църквата “Св. Абондио” в Комо, датиран 1330-1340 г. 

 Заедно с други паметници на защитното въоръжение този доспех показва наличието 

на доскоро отричаното западноевропейско влияние във военното дело на Второто българско 

царство. Въоръженият елит на българската войска вероятно малко се е отличавал от 

съвременниците си в Западна Европа, използвайки бригантинен доспех върху плетена 

ризница. 

17. Южната тераса на хълма Трапезица. Проблеми на стратиграфията, 

периодизацията и хронологията. – Археология, 2010, LI, кн. 3-4, 103-122. ISSN 0324-1203 

В изследването са представени резултатите от редовните археологически разкопки, 

проведени в Южния сектор на хълма Трапезица във В. Търново. Оптималните условия за 

живот и удобния за застрояване терен са предопределили на мястото да се открият следи от 

обитаване от по-ранни от Второто българско царство епохи. Почти пълното им заличаване 

от средновековната архитектура обаче наложи изследването да бъде посветено на столичния 

период на Търновград. Засилената монетна циркулация, характерна за столичния град, 

позволи да се създаде хронология на структурите в обекта, затваряща използването им в 

периоди от няколко десетки години. Тя се базира на откритите в Южния сектор над 1200 

монети, които за разлика от предходните изследвания по темата не са разгледани сумарно, а 

в контекста на пластовете и структурите, в които са открити. От съществено значение е, че 

картината, представяна от средновековните пластове и структури в обекта, не е нарушена от 

предходни археологически проучвания, най-вече тези на В. Берон и Ж. Сьор от края на XIX 

– нач. на XX в. Дебелината на културните напластявания е от 1,50 до 2,70 м, като се 

застъпват няколко средновековни периода, отразяващи цялостното развитие на 

средновековната крепост. Силното изтъняване на културния пласт на север от проучвания 

обект до 0,50-0,60 м затруднява изследването на по-ранните периоди от средновековното 

обитаване на хълма и прави наблюденията в Южния сектор особено значими. Проучването 

до материкова скала в по-голямата част от обекта позволи да се направят пълни наблюдения 

върху стратиграфията на обекта и създаде завършена периодизация на неговото обитаване. 
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 Първият период на средновековно обитаване е свързан с построяването на 

внушителните крепостни съоръжения. Крепостната стена с прилежащите й плътна кула и 

чупка са издигнати на предварително почистена от културния пласт скална площадка с 

ширина 15 м. Впоследствие основите са засипани с нивелиращи пластове, върху които лягат 

някои структури, свързани със строежа и функционирането на стената – като канала, 

отвеждащ атмосферните води към барбукана и бъркалата за бял хоросан (обр. 2). Откритите 

на различни места в нивелиращите пластове 40 единични  монети показват, че 

строителството на крепостните съоръжения е станало в 30
те

 години на XIII в. 

 След издигането на крепостните стени е започнало натрупването на средновековния 

културен пласт, който отразява втория период на обитаване. Аморфният характер на този 

пласт, който освен това е пробит от над 30 ями, пречи в него да се установи отчетливо 

разделение. Проследяването на два хоризонта от структури обаче позволи да се обособят 

два подпериода. Към период II а трябва да се отнесат огнището и трамбованото ниво, 

използвани вероятно веднага след издигането на крепостната стена или дори по време на 

строежа й. Също така трябва да се посочат и 13 ями и един ремонт на канала на барбукана, 

повдигнал неговото ниво. Единствената сграда е силно разрушена, но размерите и дебелите 

стени свидетелстват за значението, което е имала. Тя е издигната известно време след 

построяването на крепостната стена. Откритите монети насочват, че това е станало в 40
те

 – 

50
те

 год. на XIII в. Като цяло период II а е продължил от 30
те

 до 80
те

 год. на XIII в., когато 

изявен упадък вероятно е довел до изоставяне на терена през последните две десетилетия на 

XIII в. В горната част на сиво-кафявия пласт се обособява втори хоризонт от структури, 

който представя втория подпериод (II б) на обитаване. Очевидно масивната ранна сграда 

вече е била разрушена, а теренът подложен на „екстензивно” използване. За това говорят 

многобройните ями, огнища и трамбовани нива, като единствената постройка е 

полувкопаното жилище в северната периферия на обекта. Към периода се отнасят и гробове 

1 и 5 в източната периферия на обекта, както и последният ремонт на канала на барбукана. 

Монетите от ямите и пласта показват възстановяване и разцвет в използването на обекта 

през първите три десетилетия на XIV в.  

Запълнените в средата на XIV в. ями 27 и 30 отразяват финала на период II б и 

маркират началото на изграждане на жилищния квартал от третия период на обитаване. 

Сградите от този квартал са издигнати едновременно или в рамките на кратък период и 

просъществуват без големи преустройства до края на XIV в. Данните за тази датировка са 

предоставени както от монетите от запълващия ги светлокафяв пласт, така и от тези от 

свързаното с квартала сметище пред външното лице на крепостната стена. Кварталът е 

организирано напуснат в края на XIV – самото начало на XV в., като оттеглилото се 

население е отнесло не само личните си притежания, но и голяма част от строителния 

материал. Това е показано и от данните за „периода на затихваща активност”, условно 

отделен като IV. Различните интервенции от този период, обхващащ времето между XV и 

XX в. са извършени в един вече изоставен терен. 

 Периодизацията и хронологията на Трапезица представят едно развитие, което се 

различава от това на съседното градско ядро на средновековния Търновград – Царевец.  На 

първо място Трапезица не е обитавана през късноримския и ранновизантийския период и не 

е била част от развилия се на Царевец и Момина крепост значим градски център.  

Крепостните съоръжения на Трапезица са издигнати през 30
те

 години на XIII в. и едва тогава 

тя заема заема важното си място в столичния град. Сравняването на нумизматичния 

материал от обекта с този от Царевец очертава разлики в монетната циркулация в периода 
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между 30
те

 год. на XIII в. и края на XIV в. Тези флуктуации показват намаляване в 

активността на обитаване през втората половина на XIII в. и постепенно увеличаващ се 

разцвет през XIV в. Тези данни обаче отразяват само развитието на Южния сектор като част 

от живата и променяща се градска среда на средновековната българска столица. Друго 

съществено различие е организираното напускане на Трапезица след превземането на 

българската столица от османските турци през 1393 г. Ако на Царевец животът продължава 

без прекъсване до XIX в., то Трапезица никога вече не е обитавана. 

18. Early Medieval Sword Gards from Bulgaria. – Archaeologia Bulgarica, XV, 2, 2011, 73-86. 

ISSN 1310-9537 

 Предмет на това изследване са един тип ранносредновековни предпазители за меч, 

произхождащи от територията на дн. Северна България. Общата черта при тях е металната 

пластина, обхващаща основата на клина на меча. Първият предпазител е открит през 1948 г. 

от Ст. Ваклинов при проучването на гражданска постройка, североизточно от Малкия 

дворец в Плиска, датирана с византийски монети от IX-X в. Съставеният от две отделно 

отляти половини предпазител е със сравнително къси, заоблени рамене, като пластините, 

обхващащи клина и ръкохватката на меча, са с еднаква височина.  

 Вторият предпазител принадлежи на меч, изоран върху насипа на Островския вал до 

с. Галово, Врачанско. Мечът е с прав клин, заоблен връх и без жлеб. Характерно за отлетия 

предпазител е отделянето на основните му части с профилирани отстъпи и дългите релефни 

рамене. Близък по форма и изработка е друг предпазител от частна колекция, произхождащ 

от Североизточна България. Отличава се с по-изявена релефна украса. 

 Последният предпазител бе открит през 2005 г. при проучването на източната линия 

на Дървената крепост в Плиска, в облицована с тухли яма заедно с други предмети – 

инвентар, укрит при печенежките нашествия през 30
те

 – 40
те

 год. на XI в. Този отлят от 

бронз предпазител се отличава с по-дългите пластини, обхващащи клина и ръкохватката на 

меча, и със силно скъсените извити към клина рамене, обединяващи се в характерен 

триъгълен издатък в средата. 

 Произходът и датировката на тези предпазители засягат проблема за развитието на 

ранносредновековните мечове в Източното Средиземноморие. Още през 60
те

 год. на XX в. 

Хофмайер изтъква, че липсата на предмети за изследване и стилизираността на 

изображенията пречи да се установи специфично византийският тип меч. Същевременно 

военната технология е област, в която културите с лекота се копират и военната мода лесно 

преминава границите. Еклектичните култури на основните военни сили – Византийската 

империя и Арабския халифат, съчетани с общото римско наследство, прави характерните за 

римските мечове черти лесно откриваеми в ранносредновековните мечове. Това са правите, 

двуостри и сравнително широки клинове и малкият предпазител, по-скоро ограничаващ 

ръкохватката, отколкото предпазващ ръката. 

 Предпазителите, при които пластина обхваща клина на меча, са специфична форма, 

която не откриваме при известните римски и ранновизантийски мечове. С основание тя се 

свързва с използването на „рикасо”, или т.нар. „италиански захват” в стила на бой. Развита в 

Сасанидски Иран, тази техника лесно е възприета от арабите в зората на тяхното завоевание. 

 Разглежданият тип предпазители не са многобройни и по своите особености могат да 

се разделят на три групи. Първата включва най-ранните образци. Това е бронзовият 

предпазител от арабската поклонническа станция ал-Рабадха, открит при археологически 

разкопки заедно с друго въоръжение и датиран VIII-IX в., откритият в Плиска през 2005 г. и 

един почти идентичен на тях, намерен през 1905 г. в акропола на Херсонес. В друга група 
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трябва да се отделят откритият през 1948 г. в Плиска предпазител, и още два, богато 

украсени – от Фатимидски Египет (IX-X в.) и селдукски от XII-XIII в. 

 В отделна група трябва да се обединят мечът от Галово и предпазителят, открит в 

Североизточна България, както и този на едноостър меч от Стара Пазова-Сурдук от VIII-IX 

в. Разпространението на този тип предпазители трябва да се свърже с арабската военна 

традиция, за което подсказват следните аргументи. 

 На първо място, известните ранносредновековни византийски предпазители, като 

тези от Коринт, Пергам, Саламин и сходния им от Арадац, макар и отляти от бронз, не 

притежават характерните черти – пластина около клина и втулка на ръкохватката, а по-

скоро продължават римската традиция. 

 Второ, техниката да се отливат от бронз е характерна за почти всички ислямски 

предпазители за мечове и отразява високата технология, развиваща се в богатия халифат. 

Отражение на това е друг тип предпазители от същия период, генетично близки с 

разглежданите тук. Тяхното разпространение също е свързано основно с ислямския свят. 

Засега изключения са мечовете от Кунагота, Черни Брод и Гарабонц от Средния Дунав, като 

последният със сигурност е местна имитация. Представяният като византийски релеф на 

Голиат от Ахтамар е от арменска църква от военната граница с халифата и отразява по-

скоро типичния тежковъоръжен воин от района. 

 Също така изображенията на мечове с такива предпазители са много по-редки във 

византийското изкуство отколкото в ислямското, въпреки типичното за последното 

нежелание да се изобразяват човешки фигури. Известни са три византийски изображения, 

при които е представена пластина в основата на клина, но предпазителят е с класически 

прави и дълги рамене, което го различава от първите две групи образци. 

 Важно доказателство е и наличието на късни преживелици на разглежданата форма 

именно в ислямския свят. 

 Откритите в Плиска предпазители имат арабски произход, като този от 2005 г. е най-

ранен (VIII-IX в.), а този, открит през 1948 г., трябва да се датира в X-XI в. Мечът от Галово 

и предпазителят от Североизточна България остават без пряк аналог. Еднакво внимание 

заслужават идеите и за византийски и за източен произход, а откриването на меча върху 

насипа на Островския вал насочва датировката в езическия период. Релефният триъгълник в 

украсата на предпазителя от Североизточна България го сближава с украсата на 

предпазителите на ислямски мечове. 

 Появата на 4 предпазителя от този тип в ограничена територия при общата им 

малобройност е учудваща и може да се обясни както с „варварската” среда, така и с 

мащабните археологически изследвания на ранносредновековния период в България. 

Възможностите за проникването на тези предмети са достатъчно много, за да се правят 

хипотетични предположения. Затова до откриването на нов сравнителен материал 

заключенията за тези предпазители остават с предварителен характер. 

19. Проучванe на тракийското селище на хълма Трапезица. – Проблеми и изследвания 

на тракийската култура. Том 5. Казанлък, 2011, 70-86. ISSN 1312-8256 (съавт. Х. Попов) 

 Статията представлява предварително съобщение, отразяващо резултатите от 

изследването на тракийското селище върху хълма Трапезица във Велико Търново, базирано 

в по-голямата си част на разкопките в Южния сектор на крепостта. Частично запазените 

културни напластявания в тази част на крепостта позволиха да се заключи, че Трапезица е 

била обитавана трайно през късните фази на ранножелязната епоха и началото на 

късножелязната епоха. Разкрити са и подови нива на жилища с лека дървено-глинобитна 
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конструкция от тези периоди. Те могат да се отнесат към втората пол. на VI–началото на V 

в. пр. Хр. Периода е преходен за двете основни фази на желязната епоха. 

 Селището вероятно е принадлежало на агломерация с голяма площ, развила се по 

двата бряга на р. Янтра и хълмовете Царевец и Трапезица до тях. През елинистическата 

епоха обаче живота не продължава на Трапезица. 

20. Medieval armour from the Royal palace in Bulgarian capital Tarnovgrad. – Acta Militaria 

Mediaevalia, VII, Krakow-Rzeszow-Sanok 2011, 161-174 ISSN 1895-4103. (coauthor S. 

Dimitrov) 

 Статията изследва 19 железни пластини открити в Царския дворец на Царевец в 

средновековната българска столица Търновград. Служилата за жилище на царското 

семейство сграда е опожарена заедно с двореца при превземането на Търновград от 

османските турци през 1393 г., което дава и terminus ante quem на находката. Поради 

фрагментарното си състояние и лошата запазеност пластините са били погрешно 

идентифицирани като фрагменти от железни щитове.  

 След консервация са възстановени 10 по-цялостно запазени пластини и 9 други 

фрагмента. Големите пластини са правоъгълни, леко конкавни, с размери 15,5-19х13,5-14,5 

см и дебелина 0,3-0,4 см. По гърба им е имало следи от кожа, а върху повърхността чрез 

декоративни нитове с глава на шестолистна розета е бил прикрепен плат, следи от който има 

върху много от пластините. Две други пластини имат големи нитове с полукръгли глави, 

които са ги прикрепвали към кожената основа. Характерна особеност е, че големите 

пластини са се свързвали неподвижно по редове. Дългите им страни са били съединени чрез 

желязна лента, прикована към тях. 

 Находката от Царевец е част от бригантинен доспех. Формата, особеностите на 

конструкцията и декоративните нитове издават неговия западноевропейски произход. 

Липсата на вериги, прикачени към гръдните пластини, показват една датировка от преди 

1340 г. Неподвижното съединяване на пластините по редове липсва при доспехите, по-

ранни от XIV в. Същевременно липсва съединяване на пластините по вертикала, за да се 

оформи монолитен доспех, което се появява около 1340 г. Затова доспехът от Търновград е 

датиран в рамките на 1320-1340 г. По подобие на доспехите от Халкис и на доспеха от Азов 

и той може да е бил използван и съхраняван дълго време. 

 Вероятно доспехът се е състоял от два реда по три пластини отпред, като редовете 

леко са се застъпвали. За това свидетелства липсата на трети ред декоративни нитове. 

Страните и гърба са били покрити с по две големи пластини. Малките пластини с кръгли 

нитове може да са били в областта на подмишниците и раменете, допринасяйки за 

прикрепянето на редовете от пластини към кожената основа. Близък по форма доспех е 

изобразен върху фреска от църквата “Св. Абондио” в Комо, датиран 1330-1340 г. 

 Заедно с други паметници на защитното въоръжение този доспех показва наличието 

на доскоро отричаното западноевропейско влияние във военното дело на Второто българско 

царство. Въоръженият елит на българската войска вероятно малко се е отличавал от 

съвременниците си в Западна Европа, използвайки бригантинен доспех върху плетена 

ризница. 

21. Средновековни предпазители за меч от България. – В: Приноси към българската 

археология. Том VII. София, 2013, 99-114. ISBN 978-954-8761-84-0 

 Изследването разглежда един тип ранносредновековни предпазители за меч, 

произхождащи от територията на Северна България. Общата черта при тях е металната 

пластина, обхващаща основата на клина. Първият предпазител е открит през 1948 г. при 
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проучването на гражданска постройка, североизточно от Малкия дворец в Плиска, датирана 

с византийски монети от IX-X в. Съставеният от две отделно отляти половини предпазител е 

със сравнително къси, заоблени рамене, като пластините, обхващащи клина и ръкохватката 

на меча, са с еднаква височина. Вторият предпазител принадлежи на меч, изоран върху 

насипа на Островския вал до с. Галово, Врачанско. Мечът е с прав клин, заоблен връх и без 

жлеб. Характерно за отлетия предпазител е отделянето на основните му части с 

профилирани отстъпи и дългите релефни рамене. Близък по форма и изработка е друг 

предпазител от частна колекция, произхождащ от Североизточна България. Отличава се с 

по-изявена релефна украса. Последният предпазител бе открит през 2005 г. при проучването 

на източната линия на Дървената крепост в Плиска, в облицована с тухли яма заедно с други 

предмети – инвентар, укрит при печенежките нашествия през 30
те

–40
те

 год. на XI в. Този 

отлят от бронз предпазител се отличава с по-дългите пластини, обхващащи клина и 

ръкохватката на меча, и със силно скъсените извити към клина рамене, обединяващи се в 

характерен триъгълен издатък в средата. 

 Произходът и датировката на тези предпазители засягат проблема за развитието на 

ранносредновековните мечове в Източното Средиземноморие. Още през 60
те

 год. на XX в. 

Хофмайер изтъква, че липсата на предмети за изследване и стилизираността на 

изображенията пречи да се установи специфично византийският тип меч. Същевременно 

военната технология е област, в която културите с лекота се копират и военната мода лесно 

преминава границите. Еклектичните култури на основните военни сили – Византийската 

империя и Арабския халифат, съчетани с общото римско наследство, прави характерните за 

римските мечове черти лесно откриваеми в ранносредновековните мечове. Това са правите, 

двуостри и сравнително широки клинове и малкият предпазител, по-скоро ограничаващ 

ръкохватката, отколкото предпазващ ръката. 

 Предпазителите, при които пластина обхваща клина на меча, са специфична форма, 

която не откриваме при известните римски и ранновизантийски мечове. С основание тя се 

свързва с използването на „рикасо”, или т.нар. „италиански захват” в стила на бой. Развита в 

Сасанидски Иран, тази техника лесно е възприета от арабите в зората на тяхното завоевание. 

 Разглежданият тип предпазители не са многобройни и по своите особености могат да 

се разделят на три групи. Първата включва най-ранните образци. Това е бронзовият 

предпазител от арабската поклонническа станция ал-Рабадха, открит при археологически 

разкопки заедно с друго въоръжение и датиран VIII-IX в., откритият в Плиска през 2005 г. и 

един почти идентичен на тях, намерен през 1905 г. в акропола на Херсонес. В друга група 

трябва да се отделят откритият през 1948 г. в Плиска предпазител, и още два, богато 

украсени – от Фатимидски Египет (IX-X в.) и селдукски от XII-XIII в. 

 В отделна група трябва да се обединят мечът от Галово и предпазителят, открит в 

Североизточна България, както и този на едноостър меч от Стара Пазова-Сурдук от VIII-IX 

в. Разпространението на този тип предпазители трябва да се свърже с арабската военна 

традиция, за което подсказват следните аргументи. 

 На първо място, известните ранносредновековни византийски предпазители, като 

тези от Коринт, Пергам, Саламин и сходния им от Арадац, макар и отляти от бронз, не 

притежават характерните черти – пластина около клина и втулка на ръкохватката, а по-

скоро продължават римската традиция. Второ, техниката да се отливат от бронз е 

характерна за почти всички ислямски предпазители за мечове и отразява високата 

технология, развиваща се в богатия халифат. Отражение на това е друг тип предпазители от 

същия период, генетично близки с разглежданите тук. Тяхното разпространение също е 
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свързано основно с ислямския свят. Засега изключения са мечовете от Кунагота, Черни Брод 

и Гарабонц от Средния Дунав, като последният със сигурност е местна имитация. 

Представяният като византийски релеф на Голиат от Ахтамар е от арменска църква от 

военната граница с халифата и отразява по-скоро типичния тежковъоръжен воин от района. 

 Също така изображенията на мечове с такива предпазители са много по-редки във 

византийското изкуство отколкото в ислямското, въпреки типичното за последното 

нежелание да се изобразяват човешки фигури. Известни са три византийски изображения, 

при които е представена пластина в основата на клина, но предпазителят е с класически 

прави и дълги рамене, което го различава от първите две групи образци. Важно 

доказателство е и наличието на късни преживелици на разглежданата форма именно в 

ислямския свят. 

 Откритите в Плиска предпазители имат арабски произход, като този от 2005 г. е най-

ранен (VIII-IX в.), а този, открит през 1948 г., трябва да се датира в X-XI в. Мечът от Галово 

и предпазителят от Североизточна България остават без пряк аналог. Еднакво внимание 

заслужават идеите и за византийски и за източен произход, а откриването на меча върху 

насипа на Островския вал насочва датировката в езическия период. Релефният триъгълник в 

украсата на предпазителя от Североизточна България го сближава с украсата на 

предпазителите на ислямски мечове. 

 Появата на 4 предпазителя от този тип в ограничена територия при общата им 

малобройност е учудваща и може да се обясни както с „варварската” среда, така и с 

мащабните археологически изследвания на ранносредновековния период в България. 

Възможностите за проникването на тези предмети са достатъчно много, за да се правят 

хипотетични предположения. Затова до откриването на нов сравнителен материал 

заключенията за тези предпазители остават с предварителен характер. 

22. Средновековни костени апликации за колчан от хълма Трапезица, Велико 

Търново. – Археология, LII, 2011, кн. 2, 53-72. ISSN 0324-1203 

 Предмет на изследването са четири паметника на косторезбата открити при 

разкопките в Южния сектор на хълма Трапезица. Определени като апликации за колчан, 

досега в България от тях бяха известни пет находки, които обаче не произхождат от среда 

със сигурен контекст. 

 От средата на XIII и през целия XIV в. в евразийската степ и периферните ѝ области 

доминиращите политическата и военната сцена монголи разпространяват непознат преди 

това елемент. Колчаните започват да се покриват по цялата си ширина с украсени костени 

пластини. За разлика от предишните, те са много по-широки и оформят сложни декоративни 

пана. Характерните особености на костените пластини, открити на средновековна 

Трапезица ги идентифицират като апликации за колчан. Апликацията с № 1608 е странична, 

като орнаментът не дава индикации за разположението ѝ по вертикала на колчана. Начинът 

на изработката и характерът на орнаментацията показват, че останалите три пластини 

принадлежат на един и същ колчан.  

 Досега в България са открити 10 костени апликации. Принадлежащите на един 

колчан пластини с номера 1273, 1534 и 1572 произхождат от две съседни ями, чието 

запълване може да се датира в 20
те

-30
те

 години на XIV в. Самостоятелната апликация с 

номер 1608 също се отнася като датировка в първите 30 години на XIV в. Датировката на 

останалите български паметници съответства на тази на откритите в евразийските степи 

(втората пол. на XIII – XIV в.). 



 27 

 Характерна черта е откриването им само в градове и крепости. Концентрират се  в 

центровете на Второто българско царство на север от Стара планина. Пет произхождат от 

столицата Търновград, две от важния градски център Червен и по една от по-малки 

укрепления и селища – Мадара и „Градището” до Плевен. Само една – тази от Красен до 

Панагюрище – е открита на юг от Стара планина. Тя принадлежи на финалния период на 

крепостта, когато тя функционира като български военен център. 

 Концентрацията на апликациите за колчан отразява реалната картина в 

разпределението на военния ефектив на българската държава в централните земи на 

царството. Това е свързано с използването от българските владетели на големи контингенти 

номади – основно татари, но също и алани през XIV в. Макар политическото и военното 

присъствие на Златната орда на Балканите чувствително да намалява то не изчезва до 

втората половина на XIV в. Така военната мода на степите прониква в България, а очевидно 

е възприета широко и на Балканите, което е намерило отражение и в религиозната стенопис. 

Промяната е отразена и във византийското религиозното изкуство. При представянето на 

светците-воини преди средата на XIII в. липсват изображения на колчани от разглеждания 

тип. За пръв път такива се появяват върху икони от Синай, датирани в 60
те

 години на XIII в.  

 Наличието на татарско влияние във военното дело след средата на XIII в. поставя 

въпроса за произхода на откритите в България костени апликации за колчан. Отговор дава 

изследването на орнаментацията. В първата група се обединяват двете пластини от Червен, 

тази от обект 40 на Царевец, апликацията с номер 1608 от Трапезица и пластината от 

разкопките в Мадара. Втората група апликации включва пластините с номера 1273, 1534 и 

1572 от Трапезица и тази от Красен. Апликациите от тези две групи са били изработени в 

България от косторез, който е бил запознат с украсата върху степните колчани и е заимствал 

мотиви. Те обаче са претворени по новому и допълнени с нови. В третата група апликации 

попада само от откритата до Плевен централна пластина. Тя намира голям брой паралели 

сред колчаните от евразийските степи. Няма съмнение, че е създадена в някой от центровете 

на Златната орда и е попаднала в България като импорт.  

23. Костена пластина от арбалет от средновековна Трапезица във Велико Търново. – 

Археология, LIV, 1, 2013, 114-119. ISSN 0324-1203 

Предмет на изследването е открита по време на археологически проучвания в Южния 

сектор на Трапезица - втората цитадела на средновековната българска столица Търновград - 

костена пластина от ложа на арбалет. Предмета произхожда от боклучна яма, чието 

запълване е датирано с монети в 50те год. на XIV в. 

 Пластината е изработена от срязана тръбеста кост и има правоъгълна форма, с 

профилиран издатък на едната къса страна. Без съмнение това е пластина, която е покривала 

отгоре ложата на арбалет между спусъка и лъка. Примери за такива има както при запазени 

оръжия така и сред открити в археологическа среда находки. Неголемите размери и едната 

равно отрязана къса страна на предмета показват, че той е част от съставна пластина за 

арбалет. Т.е. разстоянието между спусъка и лъка е било преодоляно с няколко допрени една 

до друга пластини. Опростената форма насочва към това, че пластината е принадлежала на 

оръжие с непрофилирана ложа с постоянна ширина. Нетипична е липсата на надрасквания 

улесняващи залепването върху тила на предмета. Вероятно причина е големия брой отвори 

за прикрепване чрез нитове или това, че пластината не е била довършена. 

 Образеца от Трапезица дава нови данни за употребата на арбалета в средновековна 

България, която очевидно през XIV в. е по-голяма от предполаганото досега. Тя е и един от 

най-ранните предмети от този тип откривани досега. Същевременно пластината е 
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доказателство за наличието на специлиализирани косторезни работилници в българската 

столица, способни да изпълнят специфични по форма и функция предмети по чужд образец. 

24. Acta Militaria Mediaevalia, tom VII, Kraków - Rzeszów - Sanok 2011. 252 s. – 

Археология, LIII, 1, 2012, 124-127. ISSN 0324-1203 (рецензия) 

 В рецензията е представен седмия том на полското периодично издание Acta Militaria 

Mediaevalia, посветено на средновековното въоръжение и военно дело. В него са включени 

четири студии и пет статии по разнообразната тематика на сборника, както и научна 

хроника. Изследванията засягат широк географски район – Централна и Югоизточна 

Европа, а хронологически покриват времето от IX до XVII в. Като цяло в тома обаче 

доминира проблематиката на късносредновековното въоръжение. Представните паметници 

имат своите паралели в българските музеи, което създава интерес към тях. От особено 

значение обаче са проучванията посветени на въоръжение от Балканите. В тях се отразява 

сложния характер на военното дело на полуострова, обединяващо местни – балкано-

византийски традиции със западноевропейско и източно влияние. 

25. Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица – сектор 

Южен”. – Известия на РИМ-В. Търново, том XXVII, 2012, 259-278. ISSN 0861 – 5888 

Археологическите проучвания на историческия хълм Трапезица във В. Търново се 

възстановиха през 2007 г., а през 2008 г. в тях бе включен и представяният тук Южен 

сектор. Обхващащ пространството между потерна и порта на Южната крепостна стена и 

една от главните улици на средновековния град, той заема най-подходящото за живот място 

на хълма. Това отразява продължителното използване на терена с културни напластявания, 

дебели до 2,80 м. 

 Въпреки сериозните нарушавания на ранните пластове от средновековното 

строителство, бяха проучени запазени пласт и следи от жилища от периода на късния 

халколит. Те принадлежат към културния комплекс Коджадермен-Гумелница-Караново VI. 

Археологическите материали свидетелстват и за обитаване през т.нар. „преходен период” 

между халколита и бронзовата епоха, както и за присъствие през ранната и късната бронзова 

епоха. Най-изявен е обаче пластът от ранножелязната епоха. В него бяха проучени подови 

нива с огнища от леки жилища с дървеноглинобитна конструкция от късните фази на 

ранножелязната епоха. Откривана е и монохромна керамика на колело, отнасяща се към 

преходния период между ранно и късножелязната епоха (втора пол. на VI – пър.пол на V 

в.пр.Хр.). 

 Средновековният период на обитаване започва с построяването на крепостната стена 

в 30
те

 год. на XIII в. Последвал период на интензивно обитаване до 80
те

 год. на XIII в. Тогава 

е съществувал комплекс от две масивни сгради с плочников двор и ограда. Находките от 

пласта и заобикалящите ги 38 боклучни ями свидетелстват за статус над средния за техните 

обитатели. 

 Животът е възстановен повторно в нач. на XIV в. Тогава теренът е покрит с 35 

боклучни ями и няколко огнища и трамбовани нива, свидетелстващи за екстензивното му 

използване. В 50
те

 год. на XIV в. мястото е заето от плътно застроен жилищен квартал, 

свързан с типично за столичния град население от занаятчии, търговци, духовници и 

военни. Това е третият подобен квартал между Югоизточната и Югозападната порта на 

Трапезица. Той спазва характерната градоустройствена схема, при която ядки от сгради са 

групирани около дворове-площади. Чрез къси алеи с направление север-юг те се свързват с 

главната улица изток-запад. В резултат на завладяването на Търновград от османците 
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кварталът е организирано напуснат ок. 1400 г., като с това приключва и обитаването на 

Трапезица. 

26. Late Medieval Coat of Plates from the Lower Danube Fortress of Nicopol. – Archaeologia 

Bulgarica, XVII, 2013, No 2, 73-78. ISSN 1310-9537 (coauthor V. Najdenov) 

Предмет на статията са намерените в Никополската крепост пластини, принадлежали на 

„пластинчата” броня. Те са вторият подобен паметник от България след тези от Царския 

дворец на Царевец във Велико Търново. Останките са открити по време на разкопки на една 

от най-значимите крепости на Второто българско царство в земите на север от Стара 

планина, която дори става негова столица. 

 Запазената археологическа документация е оскъдна и затруднява изследването. 

Пластините от бронята са открити заедно с каменни „бойни топки” и многобройни железни 

гвоздеи, скоби, клинове и обкови, в рамките на помещение със значителни размери, 

долепено до югоизточната крепостна стена, използвано за складиране на военни материали. 

То без съмнение се отнася в периода на Второто българско царство.  

 Пластините от бронята са силно корозирали, а повечето и във фрагментирано 

състояние. Те са разделени на групи според форма и размери, отразяващи реалното им 

положение в бронята. Първата група обединява девет големи пластини с изразена 

правоъгълна форма и размери 5,5/6,5 на 9/10,5 см. Във втора група са отделени големи 

пластини с правоъгълна, почти квадратна, форма и размери от 6,3 на 6,5 до 6,5 на 8 см. 

Третата група включва три пластини – № 10, 15 и 19. Те имат изразена трапецовидна 

форма и сравнително големи размери – 8 на 6,5 см. Ограничена като брой е и четвъртата 

група – № 11, 12 и 49. Това са тесни правоъгълни пластини със средни размери 4 на 10 см. 

Последната пета група обединява всички, при които липсва форма, която да позволи да се 

търси тяхното място или функция в бронята. Във всички групи има както извити, така и 

плоски пластини. Дебелината им варира между 2 и 4 мм. Липсват следи да са имали метално 

покритие, което да ги предпазва от ръждясване. Следите от тъкан по лицевата и тилната 

страна на някои пластини показват, че те са били прикрепени върху текстилна основа и 

покрити с плат.  

 За прикрепване към текстилната основа са използвани железни нитове с кръгли 

глави, с диаметър средно 1 см. Лошата запазеност на пластините пречи да се установи 

схемата на закрепване при много от тях. При четири пластини железните нитове са 

заменени с изработени от медна сплав. Те имат кръгли плоски глави с диаметър около 1 см 

или такива с вид на нисък конус с диаметър 1,7 см. Очевидно нитовете от медна сплав са 

сложени да заместят оригиналните железни при по-късни поправки на бронята. 

 Наличната информация за находката дава възможност тя да бъде интерпретирана 

като останки от пластинчата броня. При този специфичен тип доспех различни по големина 

и форма железни пластини са прикрепвани с нитове върху кожена или по-често текстилна 

основа, която ги покрива и отгоре. Формата и размерите на пластините и разположението на 

нитовете я свързват с броните от тип IV по Тордеман. Типичен пример за такива са 

доспехите с № 20 и 21, и най-вече 22 и 23 от Висби. 

 Обстоятелствата на намирането свидетелстват, че в складовото помещение е 

съхранявана само част от броня. Липсват наблюдения за подредбата на пластините в 

момента на откриването. Поради това всеки опит за реконструкция би бил спекулация. 

Носени върху плетена ризница и покриващи торса на воина, тези доспехи са били типичен 

атрибут на тежко въоръжения конен воин от Западна и Централна Европа в периода между 

1250 и 1350 г., като се запазват дори до края на XIV в. 
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 Характерните особености на бронята от Никополската крепост намират близки 

паралели сред други доспехи с европейски произход. Може да се приеме, че по-скоро става 

въпрос за внесен, отколкото направен на място, доспех. Независимо, че доспехи от този тип, 

наричани „хуяг” и „подсилен хатангу де’ель”, са били използвани от монголите и дори са 

посочвани като първоизточник за развитието на разглежданата форма защитно средство в 

Западна Европа, никополската находка не може да се отнесе към тях. 

27. Византийски оловен печат от хълма Трапезица. – Известия на РИМ-В. Търново, 

XXVIII-XXIX, 2013-2014, 145-156. ISSN 0861-5888 (съавт. Н. Кънев) 

При археологически разкопки през 2010 г. в крепостта Трапезица във Велико Търново е 

открита интересна половинка от византийски моливдовул. Това е първият оловен печат, 

който е открит на Трапезица. Той няма досега познати паралели и се датира към кр. на XII – 

ср. на XIII в. Разсечен е на две по диагонал от дясно на ляво спрямо изобразената на аверса 

фигура, запазвайки главата и лявата ѝ част. Размерите на запазената половина са 15–30 мм, а 

дебелината – 5 мм. 

На аверса е изобразен Св. Теодор Стратилат. Вляво от него е изписано Ο-CTP-A-TΙ-

ΛA, = Ὁ Στρατιλά(της). Светецът е представен като воин в цял ръст, с нимб и клиновидна 

брада, а с лявата си ръка придържа дълъг меч. Изображението е твърде необичайно, тъй 

като върху печатите Св. Теодор по правило е представян с щит в лявата ръка. Отклонението, 

в съчетание с прецизното изпълнение на аверса, подсказва за явния стремеж на собственика 

на печата да демонстрира оригиналност и положение, отличаващо го от останалите. 

На реверса е разположен надпис в четири или пет хоризонтални реда. Буквите са по-

големи и по-груби от тези на аверса и се разчитат тези от втория, третия и четвъртия ред на 

легендата. Липсва инвокация, а началото на легендата съдържа името на притежателя на 

печата в генитив, което, с оглед запазените букви и окончанието, което предпоставят, е 

името Теодор, т.е. Θεοδώρου – „на Теодор“. Запазените букви на третия ред подсказват, че е 

вероятно след името да е изписана титлата δεσπότης. При това положение първите три реда 

на легендата на моливдовула могат да бъдат възстановени в следния вид: [ΘϵΟΔ] | WPȣ[Δ] | 

ϵCП[ОТ,] – Θεοδώρου δεσπότου, т.е. „на деспот Теодор“. 

От четвъртия ред са запазени само първите две букви – тау (Т) и както изглежда – капа (Κ). 

Тази част на легендата би следвало да съдържа фамилното име на притежателя и то по всяка 

вероятност е започвало с капа, а преди нея фигурира в съкратена форма определителният 

член τοῦ (Т,). Ако действително краят на легендата съдържа започващо с К фамилно име, 

като се има предвид името и титлата в първата ѝ половина, може да се допусне, че родовото 

име е това на Комнините и в този случай легендата на реверса би изглеждала по следния 

начин: [Θεοδ]ώρου [δ]εσπ[ότου] τ(οῦ) Κ[ομνηνοῦ]. При това положение като най-вероятна 

атрибуция се очертава тази на бившия солунски император Теодор Комнин, но във времето 

след 1230 г. или дори след 1237 г. (когато е владетел на Воден и се е титулувал δεσπότης). 

Макар и хипотетична, тази атрибуция би обяснила и необичайния вид на изображението на 

Свети Теодор Стратилат с меч в лявата ръка, самия избор на светеца и разликата в 

палеографията и цялостния вид на аверса и реверса, произтичаща от невъзможността за 

изработване на достатъчно качествена нова матрица в Търново или Воден. 

28. Жилищният квартал на южната тераса на Трапезица в контекста на 

градоустройството на столичния Търновград. – В: Градът в българските земи (по 

археологически данни). Материали от Националната научна конференция Посветена на 

живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова, Шумен 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Шумен, 

2014, 390-404. ISBN 978-619-00-0139-3 
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Предмет на изследването са резултатите от археологическите разкопки, проведени в Южния 

сектор на крепостта Трапезица (обр. 1), втората цитадела на средновековната българска 

столица Търновград. На площ от ок. 1 дка между южната крепостна стена и главната улица 

на Трапезица са разкрити голям брой средновековни структури (обр. 2). Благодарение на 

откритите над 3500 монети, те са поставени в сравнително тесни хронологически граници, и 

принадлежат на три основни периода между 30
те

 години на XIII в. и края на XIV в. Липсата 

наостанки от ранновизантийския и османският период прави Трапезица образец за 

развитието на града в периода на Второто българско царство. 

 Средновековният живот в южната част на Трапезица започва със строежа на 

крепостните съоръжения в 30
те

 години на XIII в. За последвалия период до 80
те

 години на 

XIII в. градския живот е свързан с две свободно разположени постройки, заобиколени с 

плочникови настилки (обр. 3). Макар това застрояване да намира паралел в двругото 

градско ядро - Царевец, то демонстрира едно забавяне в развитието на Трапезица, 

обусловено от по-късното издигане на крепостта. След прекъсването на обитаването в края 

на XIII в., живота се възстановява в началото на XIV в. Тази площ от южната тераса на 

Трапезица се превръща в маргинална градска територия, заета от две землянки и множество 

боклучни ями и други кратковременни структури (обр. 4).  

 В средата на XIV в. характера на градската среда коренно се променя. Издигнат е 

гъсто застроен жилищен квартал (обр. 5). При него ориентирани перпендикулярно на 

крепостната стена сгради, разделени от тесни слепи пасажи, са групирани около два малки 

площада, свързани чрез алеи с главната улица(обр. 6). Тази планировка не намира паралел 

на Царевец, и освен другаде на Трапезица може да се види и в цитаделата на 

средновековния Червен от същия период (XIV в.). Сравняването й с проучените досега 

български градски центрове свързва появата й не само с условията на терена, но и с 

предварителното залагане на уличните трасета и спазване на общите принципи на 

застрояване. 

 Претърпелия една реконструкция през 70
те

 години на XIV в. квартал е напуснат 

организирано в края на същото столетие, вероятно в резултат на превземането на 

Търновград от османските турци през 1393 г. С това и приключва живота на южната тераса 

на Трапезица. 

29. Средновековна броня от разкопките на Никополската крепост. – В: България в 

световното културно наследство. Шумен, 2014, 619-637. ISBN 978-954-577-869-8. (съавт. В. 

Найденов) 

 Статията разглежда намерената в Никополската крепост пластини пластинчата броня. 

Останките са открити по време на археологически разкопки на една от значимите крепости 

на Второто българско царство, която за кратко дори става негова столица. Запазената 

археологическа документация е оскъдна. Пластините от бронята са открити заедно с 

каменни „бойни топки” и многобройни предмети, в рамките на помещение, долепено до 

югоизточната крепостна стена, използвано за складиране на военни материали. То без 

съмнение се отнася в периода на Второто българско царство.  

 Пластините от бронята са силно корозирали, а повечето и във фрагментирано 

състояние. Те са разделени на пет групи според форма и размери, отразяващи реалното им 

положение в бронята. Във всички групи има както извити, така и плоски пластини. 

Дебелината им варира между 2 и 4 мм. Липсват следи да са имали метално покритие, което 

да ги предпазва от ръждясване. Следите от тъкан по лицевата и тилната страна на някои 

пластини показват, че те са били прикрепени върху текстилна основа и покрити с плат.  
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 За прикрепване към текстилната основа са използвани железни нитове с кръгли 

глави. Лошата запазеност на пластините пречи да се установи схемата на закрепване при 

много от тях. При четири пластини железните нитове са заменени с изработени от медна 

сплав. Очевидно те са сложени да заместят оригиналните железни при по-късни поправки на 

бронята. 

 Наличната информация за находката дава възможност тя да бъде интерпретирана 

като останки от пластинчата броня. При този специфичен тип доспех различни по големина 

и форма железни пластини са прикрепвани с нитове върху кожена или по-често текстилна 

основа, която ги покрива и отгоре. Формата и размерите на пластините и разположението на 

нитовете я свързват с броните от тип IV по Тордеман. Типичен пример за такива са 

доспехите с № 20 и 21, и най-вече 22 и 23 от Висби. Обстоятелствата на намирането 

свидетелстват, че в складовото помещение е съхранявана само част от броня. Липсват 

наблюдения за подредбата на пластините в момента на откриването. Поради това всеки опит 

за реконструкция би бил спекулация. Носени върху плетена ризница и покриващи торса на 

воина, тези доспехи са били типичен атрибут на тежко въоръжения конен воин от Западна и 

Централна Европа в периода между 1250 и 1350 г., като се запазват дори до края на XIV в. 

Характерните особености на бронята от Никополската крепост намират близки паралели 

сред други доспехи с европейски произход. Може да се приеме, че по-скоро става въпрос за 

внесен, отколкото направен на място, доспех. Независимо, че доспехи от този тип, наричани 

„хуяг” и „подсилен хатангу де’ель”, са били използвани от монголите и дори са посочвани 

като първоизточник за развитието на разглежданата форма защитно средство в Западна 

Европа, никополската находка не може да се отнесе към тях. 

30. Традиции и влияния в крепостното строителство на Първото българско царство в 

периода Х–началото на ХІ в. – В: Европейският Югоизток през втората половина на X – 

началото на XI век. История и култура. Международна конференция,  София, 6-8 октомври 

2014 г. Съставители: В. Гюзелев, Г. Николов. София, 2015, 423-431. ISBN 978-954-509-539-9 

 В периода X–началото на XI в. защитната система на Първото българско царство е 

изградена освен от резиденциалните центрове с монументален градеж и от многобройните 

провинциални крепости, които фактически изграждат тъканта на отбраната. Причините за 

тяхното строителство не са еднакви и отразяват разнообразните условия в обширната 

територия на българската държава. Както може да се очаква за една контактана зона между 

Централна и Източна Европа и Средиземноморския свят, построените в Първото българско 

царство демонстрират разнородни строителна техника и планови особености. Те показват 

две основни тенденции във военното строителство. 

 Първата отразява собствено развитие на военната архитектура, характеризиращо се с 

типичните за един ранен стадий липса на строителен опит и фортификационни познания.  

Това е изразено в груба и неефективна строителна техника, опростени планови решения, 

разчитащи на защитата на терена и ограничена и нефункционална употреба на кулите. 

Продукт на тази традиция са почти всички крепости от централната област на държавата, 

някои от укрепленията по Каменния вал и тези от западните български земи. Местният 

произход се разкрива и от плановата, а дори и конструктивна близост с по-ранните 

паметници на землената защитна система. 

 Втората тенденция е изявена най-вече при укрепленията, издигнати в Тракия и 

Югозападните български земи. При тях плана и строителната техника са наследени от 

късноантичната фортификация, което ги сближава много със синхронните им византийски 

крепости. Типична черта е и преизползването на заварени по-ранни укрепления. Въпреки 
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немалкото късноантични крепости в дн. Североизточна България само при Абритус и 

Марцианопол е установена различна степен на конструктивна приемственост. Тази втора 

тенденция отразява силно и пряко византийско влияние и не случайно тя се изявява основно 

в контактната зона с империята. 

 Различията при крепостите продукт на двете традиции, отразяват насочеността им 

срещу определен противник. В земите на север от Хемус това са неумелите в обсадното 

дело номади от северночерноморските степи, докато южните крепости са изправени пред 

разполагащата с вековно наследство в обсадното изкуство Византийска империя. 

 Макар и издигнати под пряко византийско влияние, крепостите на юг от Хемус са 

построени от българската държава и отразяват гъвкавостта и желанието на нейните 

управляващи да възприемат по-съвършенна култура дори от прекия противник. 

Унищожаването на Първото българско царство и опустошителните нашествия на печензи, 

узи и кумани в земите на север от Хемус допринасят за изчезването на много от българските 

извънстолични крепости. В новото крепостно строителство се развиват византисйкия опит и 

традиции. Това довежда до прекъсване в развитието на собствено българска традиция във 

военната архитектура. 

31. Два нови византийски пръстени-печати от Велико Търново. – Търновска книжовна 

школа, т. 10, В.Търново, 2015, 659-664, ISBN 954-524-339-2(Т10) (съавт. К. Тотев) 

 Разглеждат се два неизвестни досега пръстени печати от Палеологово време, които са 

много близки по отношение на технология, материал и украса. Единият е личен пръстен-

печат, а другият е от специфичната група пръстени с поучителни и молитвени надписи, в 

които не фигурират имената на собствениците. Технологическите и декоративни особености 

на двете творби насочват за тяхната изработката в една и съща производствена среда 

(провинциално или столично византийско ателие). Първият пръстен-печат е открит по време 

на археологическите проучвания през тази година в южния сектор на крепостта Трапезица, в 

жилищна сграда от втората половина на ХІV в., а вторият е постъпил във фонда на 

Регионалния исторически музей-В.Търново през 80
те

 години на ХХ в., като откупка от 

частно лице и вероятно произхожда от цитаделите или околните квартали на 

средновековната столица. 

32. Меден съд от разкопките в Южния сектор на средновековния град Трапезица във 

Велико Търново. – В: In honorem professoris Stanislav Stanilov. Ad multos annos. София, 

2016. (= Известия на Националния археологически институт, XLIII, 2016, 409-422) 

Предмет на изследването е един меден съд, открит по време на археологически разкопки в 

сграда от жилищния квартал от втората половина на XIV в., разположен на южната тераса 

на Трапезица – второто укрепено градско ядро на столицата Търновград. Съда е използван 

вторично като хранилище за ценности, вкопано в пода на сградата. Тази му употреба 

съвпада с функционирането на жилището – периода между 1370 и 1400 г. 

 Разглеждания съд има подобна на гърне форма и вместимост 11,5 л. Украсата се 

състои от пояс от релефни ребра над най-широката му част и релефен ъглест ръб под 

шийката. Специфичността на съда се дължи и на нетипичната комбинация от дръжки – 

странична като на кана и превезло като на котел. И двете са железни и са прикрепени към 

тялото на съда с медни нитове. Самият съд е изработен чрез коване. Състои се от три части 

съединени посредством зъбчати шевове без употреба на припой. Шевовете са много добре 

изпълнени и почти не се забелязват отвътре или отвън. Съда е бил калайдисан отвътре, като 

металното покритие е запазено само при устието. 
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 Големите размери, подобната на гърне форма и комбинацията от две дръжки ни 

представят един хибриден съд – между котел и кана, който не намира паралел сред 

известните паметници. Очевидно той е бил използван за пренос, разливане и затопляне на 

течности. Липсата на външно метално покритие, големите размери и сравнително грубия 

вид изключват това да е трапезен съд. Това, че е калайдисан отвътре прави възможна 

употребата му за готвене. Специфичната форма, размерите и характера на дръжките обаче 

по-скоро го свързват със споменатите в изворите κακκαβοι или κακκαβια. Не е изключено 

съда да е бил използван в баните, пример за което дава една фреска от църквата на 

манастира в Студеница. 

 По своята форма, комбинацията от дръжки, а отчасти и украса, съда от Трапезица 

остава без паралел от България, а и от Византийския културен кръг. Средата на откриване 

предоставя само terminus ante quem – ок. 1370 г. Релефния ръб под шийката и страничната 

дръжка го свързват с една група медни кани от Средновизантийския период (XI – XII в.), 

открити по време на археологическите разкопки в Коринт, Перник и Дядово. Не е 

изключено обаче да става въпрос и за съд с местен произход. Независимо какъв е произхода 

му обаче откритият на Трапезица меден съд е пример за богатата градска култура на 

българската столица Търновград. 

33. Шлемове от Османския период от фонда на НАИМ при БАН. – В: Сборник в памет 

на Златка Генова (=Приноси към българската археология, том VIII) /под печат/ 

 Предмет на изследването са четири шлема от средновековния фонд на НАИМ при 

БАН. Три от тях са от типа, наричан в османските извори zirh kulak (обр. 1-5). В периода на 

най-голямата му популярност в Югоизточна Европа (XVI-XVII в.) той е известен основно с 

названието „мисюрка”. Характерните белези на шлема са малката и плитка калота и 

прикрепена към цялата й периферия защитна пола от плетена ризница. Шлема е бил 

предназначен да предпазва от удари с леко сечащо оръжие. Това определя и голямата 

популярност на мисюрката в Турската империя, Полша, Русия, Унгария и Кавказ през XVI-

XVII в.Там въпреки масовото навлизане на огнестрелните оръжия тактиката на боя, особено 

при кавалерията остава архаична и обвързана с използването на хладно оръжие. Мисюрката 

е възприемана като шлем за войници с неелитен статус.  

 Предвид особеностите на шлемовете и характера на придобиването им от музея не е 

изключено макар и да е малко вероятно това да са по-късни шлемове от този тип (от XVIII-

XIX в.) от района на Кавказ, попаднали в България с вълната от черкезки преселници в 

Османската империя през XIX в. Със сигурност такъв е четвъртият разглеждан паметник – 

висок конусовиден шлем с пола от плетена ризница и флорална украса по калотата (обр. 6, 

7). За разлика от него обаче трите мисюрки по-вероятно принадлежат на класическия 

период в употребата им (XVII в.), но произхода им остава неустановим, предвид липсата на 

специфична украса и широкото разпространение на типа шлем. 

34. Късносредновековен западноевропейски меч от ИМ "Искра" в град Казанлък. – В: 

Сборник с докладите от  Национална научна конференция "Казанлъшкият край в 

българската история", Казанлък, 27-28 ноември 2015 г. /под печат/ 

Предмет на изследването е един меч от Исторически музей "Искра" в гр. Казанлък (обр. 1). 

Тъй като в настоящия момент е все още непочистен, при неговото изследване не бе 

възможно да се установи наличието на клейма. Ограничения на изследването създава и 

липсата на предпазител и накрайник на дръжката.  

 Мечът има прав двуостър клин, с успоредни режещи ръбове. Покриващите меча 

налепи  показват, че е престоял в земята. Има следи от бойна употреба. Формата и 
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пропорциите на оръжието отнасят меча към тип XIIIа от типологията на Ю. Оукшот. Ако в 

Западна Европа това оръжие е изместено от други форми мечове, то в земите на Свещената 

римска империя, Полско-Литовското кралство, Унгария, както и в Западните Балкани 

мечовете от типа XIIIа продължават да се използват и произвеждат чак до прехода между 

XV и XVI в. Това, което отличава меча от Казанлък, е специфичното оформяне на острието 

му. Това, заедно с формата на оръжието, го свързва с група мечове, познати ни от Централна 

Европа. Откритите върху тези оръжия клейма насочват към големия оръжеен център Пасау. 

Формата на меча го поставя в периода втора пол. на XIV–XV в., а специфичното острие 

ограничава времето на направа в първата пол.–среда на XV в. и го свързва с Пасау в Южна 

Германия. 

 Как и защо е попаднал в района на Казанлък този произведен в Южна Германия меч е 

невъзможно да се каже. Трябва обаче да се отчита, че военните конфликти на Османската 

империя с Унгария и страните от Западните Балкани са особено интензивни през XV 

началото на XVI в. така че проникването на оръжие, произхождащо оттам в османските 

територии е често явление. 

35. Средновековно селище в м. Коджа Кър до гр. Севлиево. – В: Сборник в чест на проф. 

В. Нешева. (съавт. Р. Йосифов) /под печат/ 

Статията представя резултатите от археологическите разкопки в м. Коджакър до гр. 

Севлиево, проведени през месец октомври 2012 г. с цел аварийно изследване на част от 

трасето на планирания газопровод Севлиево-Габрово. Местността представлява ниско 

възвишение в западната част на Севлиевската котловина с надморска височина 215-250 м, 

на около 600 м от периферията на града. Регистрираното тук селище на площ ок. 65 дка 

вероятно може да е свързано с близко разположения средновековен град Хоталич. В 

проучвания участък културният пласт до дълб. 0,30 м е почти напълно унищожен от 

селскостопанската обработка. В сондаж № 10 е открита единствената археологическа 

структура – вкопано жилище с неправилна правоъгълна форма, ориентация изток-запад и 

размери 2,7х4,5 м. В него са разкрити огнище и три ями, вероятно служили за хранилища. 

Характерът на останките подсказва, че стените на постройката са били от коловоплетена 

конструкция със замазка от глина, а покривът от нетрайни материали. Локална особеност е 

използването на глинестия материк за подово ниво. Сред материалите от жилището трябва 

да се посочи откритото in situ върху пода фрагментирано керамично гърне. Северната 

страна на ямата на жилището е нарушена от извършено след изоставянето му средновековно 

детско погребение. Керамиката – основно изработена на бързо колело и украсена с врязани 

линии – до известна степен се отличава от характерните за периода на Второто българско 

царство съдове по някои от технологичните си характеристики. Намерените две орязани 

монети от средата на XIII в. и керамичният материал насочват датировката на жилището, 

респективно на селището, най-общо в границите на XIII–XIV в., но предимно в рамките на 

тринадесетото столетие. Липсват данни за опожаряване, което подкрепя предположението, 

че селището е било изоставено. Селището до Севлиево дава важна информация за 

изясняване на характера на селата в централната област на Второто българско царство. 

36. European armour from Medieval Bulgaria (12 - 15 c.). – In: Сборник с докладите от 

международната научна конференция „The Fairest Meadows on the World: Crusades and 

Crusaders on the Balkans/Най-тучните ливади на света: кръстоносни походи и кръстоносци 

на Балканите”. (coauthor S. Dimitrov) /под печат/ 

 В изследването е представено защитното въоръжение с чужд произход от 

територията на днешна България. Тези материали намират паралели в музейните колекции и 
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изкуството от Западна и Централна Европа. Разгледаните находки включват: железния шлем 

от жилището на управителя на Пернишката крепост, датиращ от втората пол. на XII в.; 

шлема от типа базинет, открит близо до Узана, който има италилански произход и датира от 

среда-втора пол. на XIV в.; визьора на друг базинет от типа "кучешка муцуна", датиращ от 

края на XIV в., съхраняван в РИМ-Велико Търново; визьора на шлем от първата пол. на XV 

в. от музея в Кърджали; пластинчата броня, открита в жилищните помещения на Царския 

дворец на Царевец във Велико Търново, датираща от периода между 20
те

 и 40
те

 год. на XIV 

в.; друга пластинчата броня, вероятно от първата пол. на XIV в., открита в складово 

помещение в Никополската крепост, както и защита за врата от плетена ризница и шлем от 

типа chapel de fer, и двата от първата пол. на XV в., произхождащи от Североизточна 

България.  

 Заключението, което може да се направи от тези находки е, че защитното въоръжение 

наред с предмети на нападателното оръжие и конската амуниция със западноевропейски 

произход са далеч по-разпространени във Второто българско царство отколкото се смяташе 

преди. Очевидно военното дело на българската държава, което е било с еклектичен характер 

и се е характеризирало със смесица на балкано-византийски и степни военни традиции е 

било широко отворено за въоръжение със западноевропейски произход. Това е особено 

типично за XIV в., но индикации за това се проследяват още от края на XII в. от преди 

възстановяването на българската държава.  

 Въоръжението със западен произход вероятно е навлизало в България по различни 

пътища. Наличната информация ни посочва като варианти търговия с оръжие, чужди 

наемници, военни сблъсъсци с врагове използващи западноевропейско въоръжение и 

тактитки, а в края на периода и кръстоносните походи срещу османските турци.  

 Някои от представените в статията допехи могат да се свържат с определени 

исторически събития. При други не съществува толкова изразена връзка. Всички те обаче 

със сигурност ни помагат да видим българския воин от друга гледна точка, която ни го 

разкрива като далеч по-"западен" отколкото се считаше преди. 

37. Средновековен пръстен с римска гема от археологическите проучвания в Южния 

сектор на крепостта Трапезица. – В: Сборник в памет на проф. Иван Венедиков (съавт. К. 

Чакъров) /под печат/. 

Възстановените през 2007 г. археологически проучвания във втората цитадела на 

средновековната българска столица Търновград обогатиха информацията за градската 

култура на Второто българско царство. От разкопките в Южния сектор на крепостта 

Трапезица произхожда и средновековният пръстен с вградена римска гема, който е и 

предметът на това изследване. Той бе открит в жилище, обитавано през втората пол. на XIV 

в. от майстор керамик (обр. 1). 

 Пръстенът е изработен от високопробно сребро и е покрит с плътна позлата (обр. 2, 

3). Има тясна, незатворена плоска халка, към която е припоена овална плочка с фестонирано 

очертание. Елипсовидното гнездо с вставка е заобиколено от 13 грозда от гранули. Самата 

гема е от оранжево-червен карнеол (обр. 4). Върху нея плитко и схематично е гравирано 

изображение на две сключени десни ръце (dextrarium iunctio), между които има два житни 

класа. Стилистиката на изображението насочват към датировка на гемата в рамките на II-III 

в. 

 Накитът от Трапезица принадлежи на един луксозен тип пръстени, развили се през 

Комниновия период (XI–XII в.) под влияние на антични образци (обр. 5, 6), произвеждани 

от византийски ателиета. В периода след началото на XIII в. употребата на тези пръстени не 
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престава, но украсата им става по-стилизирана. Те са представени със сравнително много 

паметници от България (обр. 7). За популярността на този тип свидетелстват и откритите 

имитации от по-евтин материал – медна сплав. 

 Употребата на гема като вставка в пръстена от Трапезица е нетипична на фона на 

паралелите, при които "камъкът" е стъклена вставка. Преизползването на антични инталии в 

бижута и подпечатващи устройства от средновековна България е сравнително рядко, като 

става по-изразено в периода на Второто българско царство (XII–XIV в.). В конкретния 

случай обаче схематичността на изображението изключва смисълът му да е бил разгадан от 

притежателя на пръстена, т.е. то не е имало символична стойност за него. Гемата е 

изпълнявала чисто декоративна роля. Оформянето на пръстена изключва да е бил ползван и 

като печат. Влагането на антична инталия е целяло да увеличи стойността на бижуто.  

 Средата на откриване поставя употребата на пръстена преди края на XIV в., най-

вероятно през втората половина на това столетие. Особеностите на украсата и оформянето 

на халката насочват към изработка в рамките на XIII–XIV в., като не може да се изключи 

възможността украшението да произхожда от византийско ателие. 

38. Въоръжението от времето на Асеневци в светлината на находките от Пернишката 

крепост. – В: Сборник с докладите от международна научна конференция "Царевград 

Търнов и Второто българско царство в средновековния свят", Велико Търново, 26-28 

октомври 2015 г. (съавт. С. Димитров) /под печат/ 

 В статията се поставя въпроса за това как са били въоръжени войските на първите 

Асеневци в периода края на XII–начало на XIII в. Наличните писмени извори не могат да 

дадат отговор на това, което насочва вниманието към археологическите памаетници. 

Характера на проучените обекти от втората пол. на XII в. насочи вниманието към 

Пернишката крепост. Причина за това е добрата й проученост, публикуването на 

материалите от разкопките, значението на Перник, който през този период е голямо 

укрепено селище и военен център по Горна Струма и най-вече хронологическата 

съвпадаемост на последния му период на обитаване с времето на въстанието на Асеневци.  

 В изследването са разгледани само находките произхождащи от среда със сигурна 

датировка в рамките на XII в. и такива, които могат да се отнесат към този период въз 

основа на формални белези. Сред тях са двата меча от крепостта. Първият представлява 

острие със западноевропейски произход, чиито ефес впоследствие е бил преработен в стил 

издаващ източносредиземноморско-византийско влияние. Вторият меч не оставя 

съмненение за своя западноевропейски произход и датировка в рамките на XII в. Към 

оръжията се отнасят и един предпазител от сабя, два кинжала – единият западноевропейски, 

а другият с предпазител във византийски стил, три боздугана и пет кистена.  

 Сред предметите на защитното въоръжение са два фрагмента от ламелярна ризница и 

един добре запазен шлем с извит напред връх на калотата. Последният е с несъмнен 

западноевропейски произход, но преправките по него свидетелстват, че става въпрос за 

предмет проживял във византийска среда. 

 Въоръжението от Пернишката крепост ни представя една много пъстра картина. 

Наред с предметите със западноевропейски произход част от които насочват към Южна 

Италия, има и такива характерни за балкано-византийската традиция, а други отразяват 

влиянието на номадите от европейските степи. Този еклектизъм не е инцидентна 

комбинация от предмети, а отразява разнородния характер на византийското военно дело и 

въоръжение през Комниновия период. Императорските армии от тази епоха са нехомогенни 
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формирования, в които важна роля играят чужди контингенти – тежката кавалерия, 

представена от западноевропейци и леките конни стрелци, произхождащи от степите. 

 Като прониари на империята първите Асеневци са били част от византийската военна 

система и нейните традиции, т.е. те са използвали въоръжение и тактики характерни за 

късния Комнинов период. По този начин макар че не може да се свърже пряко с водачите на 

въстанието комплекса въоръжение от Пернишката крепост дава представа за облика на 

българската войска в зората на Второто българско царство. 

39. Защитно въоръжение от Османския период от фонда на Регионален исторически 

музей – Габрово. – под печат в Acti Musei Varnaensis, 11. /под печат/ 

 Предмет на изследването са два паметника на защитното въоръжение от фонда на 

РИМ-Габрово. И при двата за съжаление липсват данни за техния произход. 

 Плетената ризница има сериозни повреди и липсващи части. Тя е с форма на стигаща 

до бедрото дреха с къси ръкави. Характерна е яката, която е трябвало да предпазва врата на 

носещият я. Предмета е бил ползван продължително време, тъй като на него се виждат две 

поправки. Особеностите на ризницата позволяват тя да се отнесе към доспехите с 

източноевропейски произход и датировка XV–XVI в.  

 Разглежданият шлем е от типа известен под названието "мисюрка". При него 

калотата представлява кръгъл изпъкнал диск по цялата периферия на който е прикрепена 

пола от плетена ризница. Този вид шлем е изключително популярен в Югоизточна Европа 

през XVI–XVII в., а в Кавказ се запазва до началото на XIX в. За съжаление шлема от 

Габровския музей не притежава украса или елементи за закопчаване, които да прецизират 

неговите произход и датировка.  

 Макар да не са принадлежали на едни и същи доспехи, двата паметника от 

Габровския музей отразяват типичния за военната мода през XVI-XVII в. комплект, състоящ 

се от мисюрка, ризница, а често и базубанди за ръцете. С представянето им се допълва 

зананието за въоръжението от Османския период по българските земи  и се дават примери, 

които да възпрепятстват погрешната интерпретация и датировка на други подобни 

материали от български музеи. 
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