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УВОД

През пролетта на 1984 г. при изкопни работи
войници от Военно-въздушната база при гр. Балчик попадат на гроб с керамичен съд, за който е
съобщено в Историческия музей на града. Така
случайно, както повечето археологически открития, е намерен един забележителен за българската история и култура паметник. Той стана известен в археологическата литература благодарение
на изследванията на колегата Марин Димитров,
който през есента на същата 1984 г. провежда
сондажни проучвания, като открива 8 гроба. През
1986 и 1987 г., вече при редовни разкопки, са разкрити нови 76 гроба. Резултатите са публикувани
в „Проблеми на прабългарската история и култура“. Некрополът е определен като „№ 3“, защото
се допуска съществуването на още два в района
на града (Димитров, М. 1989, с. 231–240; 1991,
с. 87–100)1. След това разкопките са прекратени.
През 1994 и 1995 г. проучването на некропола
беше подновено. Изследването на този паметник
предизвика интерес, защото повдигна много неизяснени въпроси: за характера на кремациите и
„трамбованите площадки“, за „трупополаганията и глинените урни в тях“, за кенотофите, за
камерите от „тегули“, за скелетите на кучета, за
наличието на конски кости, на амфори и дръжки
от амфори и т.н. (Димитров, М. 1991, с. 91–99,
кат. № 1, 3, 24, 48, 57, 68, 72). Важно бе да се
сравни този некропол с големия биритуален при
с. Топола, Каварненско, както и с другите биритуални некрополи, да се съпоставят гробните
съоръжения и откритият в тях инвентар. През
тези две години разкопките са финансирани от
Националния исторически музей в София, чийто представител беше Весела Писарова. Затова
намерените тогава материали се съхраняват в
средновековния фонд на НИМ. В разкопките взе
участие и М. Димитров. Решено беше да се продължи номерацията на гробовете (от гроб № 77)
и на полевите инвентарни номера. За съжаление,
тази вече въведена номерация продължи да се
използва и по-късно, когато се установи, че са
пропуснати осемте гроба, открити през 1984 г.,
и че през 1986 г. номерирането на гробовете е започнало отново с № 1.
През следващите години поради липса на
средства проучването на некропола отново беше
прекъснато. През тези години си отидоха от този
свят нашите колеги и приятели В. Писарова и
М. Димитров. Едва през 2004 г. благодарение
на кмета на гр. Балчик г-н Красимир Михайлов
2 Прабългарският некропол при Балчик

и тогавашното общинско ръководство разкопките бяха подновени. Разкриването на отделни
участъци се извърши периодично – по един-два
месеца всяка година. Това продължи до 2008 г.
включително. През 2006 и 2007 г. разкопките на
некропола бяха подпомогнати и със спонсорски
средства, осигурени от Националния археологически институт с музей при БАН благодарение
на неговия директор проф. Васил Николов. Откритите през тези месеци материали се съхраняват в НАИМ – БАН. Всички други находки се
намират в Историческия музей на гр. Балчик. За
съжаление, от 2009 г. средства за проучване не са
отпускани. Струваше си да се направят няколко
сондажа на запад, за да се провери за още гробове, въпреки че това е малко вероятно. Мястото на
селището е набелязано, но не е потвърдено дори
със сондажни проучвания. Всяка кампания завършваше с консервиране на откритата керамика
и на металните находки.
От 2004 до 2008 г. изследването на некропола беше извършено от постоянен, ентусиазиран
екип, който сам, без шум и показност, почти без
помощта на работници, проучи некропола. Заместник-ръководител на разкопките беше Кирчо Апостолов. Всеки гроб бе разкрит от него
или под негово ръководство. В разкопките взеха
участие докторантите Евгения Коматарова, която
направи графичното заснемане на повечето гробове, Мария Христова и Камен Клисуранов, както и магистър-археологът Данаил Ставрев. Организатор на експедицията беше доц. д-р Петко
Събев. Антропологичният материал е обработен
от гл. асистент д-р Виктория Русева, остеологичният – от доц. д-р Лазар Нинов, палеоботаническите изследвания са извършени от доц. д-р
Цветана Попова. Геодезичното заснемане, обработването на някои образи и на графичните табла дължим на инж. Атанас Каменаров и Мария
Христова. Рисунките на находките и туширането
на графичната документация на гробовете са нап
равени от Люба Петрова, а на плана на некропола – от Славея Ангелова. Керамичните съдове са
консервирани от Ирина Маджарова (РИМ Варна,
материалите от 1994 и 1995 г.) и от Таня Иванова (РИМ Добрич, материалите от 2004–2008 г.),
1

Досега проучвания на предполагаемите още два некропола
– № 1 и 2 (по два постъпили в Историческия музей съда),
не са правени и затова не наричаме разглеждания некропол
„Балчик № 3“.

9

а металните находки – от инж. Елена Василева
(РИМ Добрич) и Мария Тасева (НАИМ – БАН).
В проучването на некропола дейно участие и зас
луга имат нашите приятели от гр. Омуртаг Ваньо Серефимов и Пламен Божилов. Съдействие
през всичките години ни оказа Министерството на отбраната, което разреши провеждането
на разкопките, и особено военнослужещите в
авиобазата с командири майор Румен Петков
и майор Любомир Радев, началник-щаб майор

Красимир Костов и майор Красимир Колев. Винаги ни е съдействал и тогавашният директор на
ИМ в гр. Балчик Дарин Канавров. Отпечатването
на труда бе подпомогнато от ръководството на
НАИМ – БАН, от неговия директор доц. д-р Люд
мил Вагалински и от Научния съвет на Института. На всички тях изказвам своята най-сърдечна
благодарност.
Проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова
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