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Дисертационният труд е структуриран в две части – текст 

и  приложения.  

Текстът се състои от увод, пет глави, заключение и списък 

на използваната литература.  

Приложенията включват: каталог на гробните комплекси; 

образи с карти, планове и схеми на некрополите и гробните 

съоръжения, диаграми (39); табла с типовете гробни съоръжения, 

позиция на скелета, гробен инвентар (48), таблици  (2). 
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Предмет на изследване в настоящата дисертацията е 
погребалният обред в периода от края на ІІІ-ти, до началото на 
VІІ век в Североизточна Тракия.  

Това е територията между Стара планина на север, 
Черноморското крайбрежие на изток, Харманлийския пролом на 
р. Марица на юг  и Чирпанските възвишения на запад. Тази 
територия попада в две провинции през Късната античност – 
Тракия и Хемимонт.  

Североизточна Тракия е територия, която след 
преместването на столицата на Римската империя във Византион 
се превръща в хинтерланд на главния град на империята. 
Територия, която е свързана с непосредствената защита на 
столицата. 

Като район, свързан със защитата на столицата, въпреки 
варварските нашествия и поражението в 378 г. при Адрианопол, 
тази територия не е оставена да пустее. Възстановява се редът по 
пътищата, заселват се федерати. За да бъде защитено населението 
на империята от нападения на варварите, още по времето на имп. 
Теодосий ІІ (408-450) започва изграждането на крепости и това 
продължава до имп. Юстиниан. Неслучайно Прокопий, пишейки 
за строителната дейност по времето на Юстиниан, дава и списък 
на 35 укрепления в провинция Тракия и 53 укрепления в 
провинция Хемимонт. 

Автентични данни за населението, обитавало 
Североизточна Тракия през късната античност ни предоставя 
погребалният обред като консервативен, разкриващ вярванията, 
социалния статут и етническата принадлежност на погребаните.  

Археологическите проучвания в региона разкриват една 
усложнена ситуация. Гробове с инхумация, но с различна 
ориентация от християнската и с различни отклонения от 
посоката запад-изток. Запазване на гробовете с кремация през 
целия ІV в., поставяне на гробни дарове – глинени и стъклени 
съдове, монети т. н. ,,Харонов обол”, много рядко на храна. 

От една страна ситуацията показва проникващото 
християнство и все още почитане на езически култове, в 
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съвкупност с наличие на население различно по етнически състав, 
особено в градовете. Проучванията показват, че чужди на 
местното население етнически елементи установили се като 
търговци, занаятчии, ветерани, федерати се вписват в състава на 
населението и участват във формирането на т. н. ,,балкански 
човек”. 

Основна цел на настоящото изследване е да се проследи 
чрез погребалния обред промяната в религиозната принадлежност 
и етническия състав на населението в разглежданата територия. 
Тя ще се постигне чрез изпълнението на следните задачи: 

1. Преглед на състоянието на археологическите проучвания
на погребалния обред в Североизточна Тракия и други части на 
България. 

2. Изясняване на топографията на разглежданите
некрополи и мястото им в околната среда. 

3. Разработване на типология на срещаните гробни
съоръжения и проследяване тяхното териториално и 
хронологическо разпространение и, доколкото е възможно, 
интерпретирането им в социален аспект. 

4. Систематизиране елементите на погребалния обред –
ориентация и позиция на скелетите, наличие на гробни дарове. 

5. Преглед на гробния инвентар и характеристиката му в
зависимост от пол, възраст и социално положение. 

6. Опит за етническа интерпретация.
Изпълнението на поставените задачи ще се базира на 

формално-типологически и сравнителни анализи, на 
приложението на картографски и др. методи, присъщи на подобно 
изследване. 

В приложения каталог са изложени данни за 473 
каталожни номера. Това е информация от публикувани 
археологически обекти, за които има по-пълни сведения за поне 
два компонента от погребалния обред – гробно съоръжение и 
начин на погребване, или един от тези компоненти, с наличието 
на гробен инвентар. Формално каталожните номера са разделени 
на произхождащи от надгробни могили и от плоски некрополи. 
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Съотношението между тях е 297:176 или 62,79:37,20%. 
В изследването са включени резултати от проучвания на 

обекти, проведени под мое ръководство и такива, в които 
участвам като зам. - ръководител. Голяма част от включените в 
каталога номера са от непубликувани обекти. От тях – 110 са от 
надгробни могили и 128 от плоски некрополи. Това е 50,3% от 
общия брой на каталожните номера. В каталога са използвани 
данни от 17 некропола от разглежданата територия. В работата е 
използвана информация от десетки обекти в региона и от 
разглеждания период, както и от стотиците гробни съоръжения от 
некрополите на Августа Траяна.  

Каталожните номера са подредени по населени места. 
Първи са тези от проучвани надгробни могили и след това от 
плоски некрополи. Паралелите на отделните гробни находки в 
преобладаващите случаи са представени в каталога. Някои 
находки от каталога, поради липса на пълно описание, са без 
посочени паралели, както и поради неоткрити от мен до момента 
такива. Гробните съоръжения и начинът на погребване са 
отразени в табла. Отделните типове находки също са представени 
в табла. Приложени са карти с местоположението на некрополите, 
както и планове на включените в каталога некрополи.  

В първата глава, посветена на прегледа на проучванията, 
е отбелязана регистрацията на едни от най-внушителните 
надгробни могили за територията на България, намиращи се в 
района. При първите проучвания на надгробни могили в България 
се акцентира върху резултатите от по-ранните и богати 
погребения от римския период I-III в. сл. Хр.  

В същото време поради динамичното разрастване на 
българските градове след Освобождението, развиващи се върху 
останките на антични центрове – Пауталия - Кюстендил; 
Филипопол – Пловдив, Августа Траяна – Стара Загора, Одесос - 
Варна и най-вече София като столица, се натрупва бързо 
информация и за по-късни погребения от периода III-IV в., 
гробници от този период.  

Тази активна дейност, породена от строителство, е 
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характерна и за Пловдив с очертаване на некрополите и 
топографската схема на Филипопол. След известно изоставане  в 
резултат на новото строителство през 50-60 години на XX век и в 
Августа Траяна са направени изследвания, които дават 
информация за устройството на града, а така също и за некропола 
му. Макар и ограничено се проучват и отделни гробове от 
плоския некропол на Туида и единствената запазена могила от 
могилния некропол. В сравнение с изброените късноантични 
центрове Кабиле - има предимството да не се намира в чертите на 
развиващ се върху останките му съвременен град. Поради това 
при проучването му не се налагат ограничени и ускорени от 
срокове за строителство разкопки. С програмата за пълно 
проучване на Кабиле от 1972 г. и мерките за проучване на 
некрополите му се получава значителна по обем информация за 
тях, голяма част от която, макар и частично, е публикувана. 

Проучванията на тези големи антични центрове показват, 
че като изключим Кабиле, разкопките са породени от опасността 
от унищожение на археологическите структури в процеса на 
разрастване на съвременните градове върху останките на 
Сердика, Филипопол, Августа Траяна.  

Спасителните разкопки, предизвикани от заплаха за 
унищожение при строителството на различни съоръжения - 
язовири, напоителни системи, магистрали, са причината за 
проучването на могилни и плоски некрополи в региона, при което 
се откриват и вторични погребения от периода IV-VI в. Особено 
място заемат проучванията в минно-енергийния комплекс 
,,Марица – Изток”. Те са породени от широкомащабна работа по 
добив на въглища, изграждането на електроцентрали и 
съпътстващи съоръжения. Всичко това води до ускоряване и 
увеличаване обема на археологическите проучвания в района на 
комплекса. В същото време тази дейност представлява заплаха за 
унищожаване на археологически обекти и нерядко се стига до 
такова.  

Разрушителна и за съжаление в много случай основна 
причина за начало на археологически проучвания в региона е 
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засилената иманярска дейност особено в годините на 
политическите промени.  

И на последно място за съжаление като причина за 
разкриването на могилни и плоски некрополи от периода е 
планираната научноизследователската дейност. Основната 
причина за това състояние е липсата на целенасочена държавна 
политика към проучвания не само на археологически обекти от 
периода, но и като цяло на археологическото ни богатство. 

В глава втора е разгледана топографията на 
каталогизираните некрополи, стратиграфията на гробните 
съоръжения и връзката на некрополите с природната и културна 
среда. Използвани са данните от седемнадесет некропола от 
територията на разглеждания район. Териториално те не са 
разпределени равномерно. Разположени са в различни географски 
области на Югоизточна България. По-голяма част са могилни – 12 
обекта. Пет са представители на плоските некрополи от региона. 

Преобладават разположените в различни части на 
Средна гора – Същинска и Сърнена Средна гора - 7 некропола. 
От тях пет са могилни – Чаталка; м. Чадър могила до Стара 
Загора; местностите Гюрлюджика и Орта сърт в землището 
на Старо село, Сливенско; гробове от надгробна могила в 
землището на село Бинкос. Два са плоските некропола в 
подножието на Средна гора - Стара Загора - гробове от градския 
некропол; Караново – плосък некропол.  

В Тунджанската хълмиста и нископланинска област са 
разположени могилните некрополи при Кабиле и Еленово и 
плоските при Староселец, Полски Градец и Карнобат.  

В Горно Тракийската низина – източната и част 
Старозагорското поле, са могилните некрополи при Любенец, 
Обручище и Меричлери. 

В Подбалканските полета – Твърдишка котловина е 
могилният некропол на рида Лагун, а в североизточните 
склонове на Родопите, т. н. Хасковска хълмиста област - - 
могилен некропол при Хасково 

Макар и намиращи се в различни географски области на 
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Югоизточна България, при прегледа на местоположението на 
некрополите, прави впечатление, че те са разположени по 
склоновете на възвишения от различни орографски единици. Това 
са видими отдалеч местности, на височини, край пътища. 

 Могилните некрополи при Меричлери, Любенец, 
Обручище и Кабиле са в равнинни части. Първите три са в 
Старозагорското поле, във височинния пояс между 100-200 м. 
надморска височина. Кабиле е в долината на р. Тунжа с н.в. – 150 
м. Останалите каталогизирани обекти са в следващия височинен 
пояс между 200-400 м. От тях само некрополите от м. Орта сърт в 
землището на с. Старо село и Бинкос, Сливенско са на горната 
граница около 400 м. Всички останали са между 250 – 300 м. 
Всички тези земи са били обработвани, усвоени от населението, 
могилите в тях видими. Могилите трябва да внушат, че земите 
наоколо са собственост, която е наследена и се предава по 
наследство. 

Всички некрополи са в близост до по-малки или по-големи 
реки, но близостта до водоизточник е необходимо условие за 
съществуването на селищата, на които некрополите принадлежат, 
били те могилни или плоски.  

По отношение характера на обектите, с които са свързани 
некрополите за съжаление на малко от тези обекти са проведени 
проучвания и е изяснен характерът – Августа Траяна – град и 
Кабиле, военен лагер и град през ІV век. Чаталка - villa rustica от 
I-IV в. и укрепено поселение с некропол от Късната античност. За 
могилите в м. Чадър могила, източно от Стара Загора, също е 
изказано предположение, че са свързани със селище, най-
вероятно вила рустика. 

Различни са предположенията за Караново, въпреки 
проучванията в централната част на обекта - голямо градско 
селище от римската епоха; селище развило се от вила; станция, в 
която се е намирала охраната на път от Августа Траяна – 
Анхиало; укрепено селище, разраснало се около култов център. 

Останалите некрополи: Твърдица, Любенец, Еленово, 
Старо село – Гюрлюджика и Орта сърт, Бинкос, Обручище, 
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Меричлери, Хасково, Полски Градец, Карнобат се свързват със 
селища, чийто характер не е изяснен.  

Уточняваща информация има за некропола при Полски 
Градец, който е изграден около базиликите, а за некропола в 
землището на унищоженото поради експлоатация на откритите 
мини ,,Марица-Изток” село Староселец няма информация за 
връзка със селищна структура.  

Различни са посоките и разстоянията, на които са 
разположени некрополите от поселенията, с които се свързват те: 
на север, северозапад, югозападно, източно, юг, югоизточно. 
Прави впечатление, че некрополите са разположени в зоната на 
визуална връзка, най-масово на 200-300 м от селището.  

Известно разграничаване между света на живите и света на 
мъртвите може да се предположи при Обручище. На левия бряг 
на р. Соколица е селището, а на десния бряг - некрополът.  

При прегледа на могилните и плоски некрополи, включени 
в каталога, се разкрива запазеното присъствие на биритуалните 
некрополи от края на III – първата половина на IV в. на 
разглежданата територия. От тези некрополи цялостно проучени 
са могилните некрополи при Меричлери и Чаталка. И двата 
начина на погребване са използвани като през II-III в. 
преобладава изгарянето, а през IV в. започва да преобладава 
трупополагането, но продължава да се среща и изгарянето.  

Едновременно практикуване и на двата обреда има при 
гробовете от могилата при Твърдица и плоския некропол при 
Караново за края на ІІІ и началото на ІV век.  

 Двуобредни могилни некрополи продължават да 
съществуват през IV в. в селските и планински райони. Това би 
могло да се обясни с по-силното присъствие и запазването на 
местното тракийско население в региона и територията на 
провинция Тракия. Показателен е примерът за това и на гроб с 
кремация от некропол в югоизточния край на Филипопол от 
надгробна могила ІІ. Освен другите предмети в гроба е открита и 
монета на имп. Константин (323-337 г). В могилата са разкрити и 
гробове с инхумация. Късен пример за гроб с кремация е 
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откритият гроб в могилата Оструша в землището на гр. Шипка. 
Макар и единично, погребението е от последната четвърт на IV 
век .  

С присъствието на местно тракийско население може да се 
обясни и наличието на могили, чието натрупване се поставя в 
края на III – началото на IV в. При Меричлери това са могили - IV 
и V. Обичаят за натрупване на могили се запазва от тракийско 
население, с което то се придържа към езическите традиции. В 
тях и погребенията с трупополагане са с ориентация, различна от 
изискваната на християнството. Това са погребения на езичници. 

 От територията на Тракия съществуват такива примери и 
от други предимно планинските райони – Сакар, Странджа, 
Средна гора.  

В некрополите на Августа Траяна, поради присъствието на 
различни етнически елементи и възникването на некрополите на 
града, през първата четвърт на II век, когато започва 
практикуването на трупополагането много малко са гробовете с 
трупоизгаряне само 5,1% макар че трупоизгарянето в ограничени 
размери продължава да се използва до края на  III в. 

При прегледа на погребалния обред по Западното 
Черноморско крайбрежие е направен категоричният извод за 
изчезването на биритуалните некрополи в края на III в. 
Биритуалните некрополи са много малко и на територията на 
провинция Втора Мизия в IV в. Малко са примерите и за 
вторични погребения с инхумация през периода на късната 
античност във вече издигнати могилни насипи на територията на 
Втора Мизия и Западното Черноморско крайбрежие. 

В територията на разглеждания от нас регион, 
използването на по-рано издигнати могилни насипи за 
вторични погребения с инхумация е обичайна и широко 
разпространена практика. 

Сложна е стратиграфията на могилните насипи, 
използвани за вторични погребения в периода на късната 
античност. Като място за вторични погребения са използвани 
могили,  които са възникнали на място, на което е съществувало 
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светилище от РБЕ - Еленово. Върху светилището в КЖЕ е 
натрупан могилен насип, който е използван като място за 
вторични погребения. Могилата при Твърдица се свързва с 
ямната култура в българските земи. Първичното погребение в нея 
и натрупването на могилен насип се отнасят за периода на БЕ. 
Използването и е продължило с погребение от IV-III в. пр. Хр. 
Могилният насип е използван за вторични погребения с кремация 
от III в. началото на IV в. сл. Хр. Преобладава броя на 
погребенията с трупополагане от IV-V в. сл. Хр. 

Най-многобройни са случаите в региона, когато надгробни 
могили, чието натрупване се датира в края на I-II век, се 
използват за вторични погребения в късноантичния период. Това 
са могилите от Любенец, Кабиле, Обручище, Хасково, Стара 
Загора. 

По-малко са могилите, изграждането на които се датира в 
III в. - Старо село - местностите Гюрлюджика, Орта сърт, Бинкос, 
и чиито насипи са използвани за вторични погребения в късната 
античност.  

Вторични погребения от късноантичния период има не 
само в могилите и могилните некрополи, отразени в каталога, но 
и в редица други могили и могилни некрополи в региона – гр. 
Сливен, Старо село, Скобелево Сливенско, както и в съседство с 
разглежданата територия - Свиленградско, Кърджали, Пловдив и 
Пловдивско. 

От плоските некрополи, включени в каталога, най-ранно 
като място за погребване се използва м. Турските гробища край с. 
Староселец с гробове датирани в РЖЕ, КЖЕ и Османски XVII-
XVIII в. За съжаление поради променената ситуация във връзка с 
минните работи в района, некрополът от късноримския период не 
може да се свърже със селище. В два случая има засичане на 
гробове от късноримския период с такива от периода XVII-XVIII 
в. Безспорно съществува континюитет в използването на тази 
местност от РЖЕ до IV в. 

Некрополът при Караново се развива източно от античния 
обект. Вероятно тук е имало определена територия за 
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разполагането му може би съобразена със съществуващ път, 
подобно на ситуацията в Августа Траяна. По традиция 
некрополите се развивали покрай пътища. Неговото начало се 
датира през I в. и продължава съществуването си до V в. според 
проученитe гробове. Териториалните граници освен границата на 
запад - античния обект, не са установени. На територията, на 
която се развива некрополът, има материали от КЖЕ. Вероятно и 
тук поради предварително определената територия за некропола 
се наблюдава пресичане на по-ранни гробове от по-късни. 
Предпоставка за това е и развитието на късноримския и 
късноантичен некропол на място, където функционира некропол 
от I-II век. Стратиграфската картина се усложнява поради 
развитието на това място на средновековно селище (XI – първата 
половина на XII в.) върху некропола. Прави впечатление 
изместването на по-късните гробове на изток от базиликите. 
Ранните гробове са по-близо до предполагаемото езическо 
светилище, разкрито под базиликите. 

След навлизането и особено след утвърждаването на 
християнството като единствена религия в края на IV в. 
некрополите започват да се оформят около религиозните храмове 
извън пределите на селището. 

Във връзка с изграждането на базилики в м. Селище в 
землището на с. Полски Градец са възникнали некрополи на 
изток, запад и североизток от тях. Първият некропол е на изток от 
базиликите и е съобразен с тях. Вторият некропол е на запад и 
североизток от базиликите. Всички гробове от този некропол 
имат наземна маркировка от много големи камъни, оформящи 
елипсовидни ограждения.  

Доказателство, че този тип наземна маркировка е била 
видима на повърхността, е начинът й на разположение по 
повърхността на могилния насип при надгробната могила – 
Твърдица. На определено ниво, съобразено с наклона на насипа. 
Липсва и пресичане на гробове с тази маркировка подобно на 
гробовете от некропола при Полски Градец.  

В глава трета - типове гробни съоръжения, е 
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представена типология на гробните съоръжения, според 
начина на вкопаване и оформление, и на подтипове и варианти, в 
зависимост от покритието, неговия вид и начин на поставяне, 
наличието на маркировка на повърхността. Обособени са шест 
типа, застъпени в каталогизираните некрополи от региона. 

Прегледът на гробни съоръжения от региона показва 
прекратяване използването на дадени типове в началния етап на 
периода – края на ІІІ-ІV век. Това се дължи на промените в 
почитането на религиозните култове, свързани с навлизането на 
християнството, но също и на етнически промени. Прекратява се 
практиката да се издигат надгробни могили, което води до 
естественото отмиране на използването на гробно съоръжение - 
тип І, при който скелетът е положен на нивото на древния 
терен и се натрупва могилен насип. Като първично по 
отношение издигането на могилните насипи, то не се среща в 
региона след средата на ІV век. Последните засвидетелствани 
гробни съоръжения от този тип са в могили ІV и V от некропола 
при Меричлери. 

Друг тип гробно съоръжение, повлияно от навлизането на 
християнството, е тип V по тази класификация - погребения с 
кремация и събиране останките в урни. С увеличаване на 
населението, изповядващо християнството, намалява 
използването на кремацията като начин на погребване, макар в 
района да се среща до самия край на ІV век. От каталогизираните 
гробове тип V, е представен в могилите от Меричлери с възможна 
датировка края на ІІІ, началото на ІV век.  

Тези два типа гробни съоръжения свидетелстват за 
тракийския произход на населението, обитавало селището и 
погребано в могилния некропол в местността Протестантските 
гробища в землището на Меричлери.  

Тип ІV. Гробна яма с правоъгълна, трапецовидна или 
елипсовидна форма, при която скелетът е положен на дъното 
на гробната яма и има стреховидно покритие от тегули, 
поставени по дължина. Този тип е представен с единични 
гробове в района от надгробни могили Чаталка, Твърдица, Бинкос 



13 

и плоския некропол при Караново. Използва се макар и рядко до 
края на ІV век. 

Тип VІ е представен само с едно съоръжение шахтовидни 
гробове с ниша ,,Катакомба”. Съоръжението е регистрирано в 
северния некропол до базиликите при с. Полски Градец. Свързва 
се със сарматско-аланска среда с датировка в средата на V век. 
Това гробно съоръжение показва известни различия с 
характерните за тази среда катакомби в Северното Черноморие. 
Съчетанието му с други характеристика на обреда (деформация 
на черепите, жертвена храна), се приема за белег за сарматско 
население в региона в ІV – V век. 

Останалите два типа гробни съоръжения тип ІІ - гробни 
ями с правоъгълна, леко трапецовидна или овална форма при 
отвора, в дълбочина с правоъгълно или трапецовидно напречно 
сечение и тип ІІІ - стъпаловидна гробна яма са най-
многобройните гробни съоръжения, използвани в региона през 
разглеждания хронологически период. В зависимост от наличието 
на покритие или неговото отсъствие, начин на поставяне и вид, са 
обособени подтипове и варианти. И двата типа гробни 
съоръжения се срещат при погребенията с кремация и инхумация. 
Поради промените в начина на погребване, повлияни от 
религиозните и етнически промени при каталогизираните гробове 
тези с кремация са много нисък процент – 1,69%. 

Прави впечатление разнообразието от гробни съоръжения 
при плоския некропол на Караново. Той е и с най-голям брой, 
включени гробни съоръжения – 128 (№ 297- № 424). Вероятно 
разнообразието се дължи и на различния етнически състав на 
населението на този значителен късноримски и късноантичен 
обект. Освен това неговото разположение на път между големите 
късноантични центрове Августа Траяна – Туида - Кабиле оказва 
влияние. В хронологическо отношение каталогизираните гробове 
от некропола при Караново, показват дълъг хронологически 
период от втората половина на ІІІ до началото на V век.  

В два от некрополите - могилния при Твърдица и плоския 
на Полски Градец се появяват нови варианти на типовете гробни 
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съоръжения тип ІІ и тип ІІІ гробна яма и стъпаловидна гробна 
яма. Новите варианти се определят от наличието на покритие от 
подредени камъни над гробните ями. Това каменно покритие е 
свързано с поменалните обреди и е поставяно сравнително късно 
от момента на осъществяване на полагането на мъртвия в 
гробната яма. Тези съоръжения биха могли да се тълкуват и като 
продължаване на една антична традиция – Вратица, Ивайловград, 
но съчетани с други елементи като пласта от въглени и пепел под 
и над скелета при Твърдица, вар и катакомбния гроб на Полски 
Градец, позволяват да се установи наличието на население с 
варварски характер. Наличието на гробни съоръжения и от други 
типове в разглежданите некрополи от същото време според мен 
говорят и за смесване на това население с местно и взаимно 
проникване на традициите.  

В района има засвидетелствано присъствие на чужди 
етнически елементи по пътя на антропологическите изследвания 
и от некрополите на Августа Траяна, Кабиле, Пъдарската могила 
в землището на гр. Шипка, включително и на сарматско 
население. 

Гробните съоръжения, включени в каталога, са от втората 
половина (края) на ІІІ до началото на VІІ век, но най-голямо е 
разнообразието им през ІV в. 

В глава четвърта - начин на погребване, е 
разгледана ориентацията и положението на скелета, 
позициите на горните и долни крайници.  

И при могилните и плоски некрополи от региона в 
началото на разгледания хронологически период са практикувани 
и двата начина на погребване чрез кремация и инхумация. При 
трупоизгарянето се практикува и трупоизгаряне на място в 
гробната яма и извън мястото на погребване (ustrinum).  

През ІV век настъпва промяна, като започва да 
преобладава трупополагането дори и в могилните некрополи, 
факт отбелязан за предходния период ІІ-ІІІ век в плоския 
некропол на Августа Траяна. Това състояние (там) се свързва с 
етническата картина и преобладаването на различни етноси сред 
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населението на Августа Траяна. Промяната се дължи и на 
навлизащото християнство, макар че съотношението в началото 
на ІV в. е в полза на езическите култове.  

Ориентацията на скелета е важна част от погребалния 
обред след приемането на християнството, първоначално като 
равнопоставена, а след това и като основна религия в Късната 
Римска империя. Съгласно изискванията на християнството, 
починалите трябва да се полагат с глава на запад.  

Това невинаги може да се приеме за сигурен белег за 
приета християнска религия, защото съществуват погребения в 
южния некропол на Августа Траяна и в западния некропол на 
Филипопол, с материали от II век, с ориентация запад-изток с 
трупополагане.  

Прегледът на включените в каталога погребения показва в 
голямата си част трупополагане с глава на запад. От 473 
погребения, включени в каталога, огромният брой - 359 са с 
такава ориентация, от които 117 са точно с ориентация запад – 
изток – 24,73% . Останалите 242 са с отклонения на северозапад 
или югозапад. Не всички отклонения обаче могат да се отчетат 
като сезонни.  

При определяне на отклоненията трябва да се има предвид 
и местоположението на самия некропол, близост до планински 
ридове, разположение в долина или на закрито място, защото с 
такова местоположение изгревът или залезът на слънцето може да 
закъснява или избързва. Регистрира се зависимост на 
местоположението и там където има връзка на некропол с 
религиозна сграда. Трябва да се отчита и ориентацията на самата 
сграда. Примери в това отношение са некрополите при Плоски 
Градец и Караново.  

Трябва да се има предвид, че както и в наши дни хората са 
умирали с различна интензивност през различните сезони. 
Християнството налага полагането на мъртвия да става с лице 
към слънчевия изгрев. В зависимост от това, погребвайки ги през 
различни сезони, са се получили т. н. ,,сезонни отклонения” СЗ-
ЮИ; ЮЗ-СИ. Обикновено най-висока е смъртността през късната 
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зима и ранната пролет и най-ниска през лятото. Оттук и 
значителна масовост на ориентация на гробовете леко на 
северозапад или югозапад.  

Сезонни отклонения се търсят като се отчита ъгълът на 
слънчевия изгрев по време на лятното и зимното слънцестоене 
през IV-VI век. Ориентация с отклонение на северозапад повече 
от 33°33, е търсена съзнателно, както и ориентация на югозапад с 
повече от същото максимално отклонение. С повече от 33°33' 
отклонение на северозапад са редица погребения от надгробната 
могила при Твърдица.  

При отклоненията в посока югозапад отново с най-големи 
отклонения е некрополът при Твърдица и гробове от некропола 
при Полски Градец. 

В надгробната могила до Хасково, която е и със 
сравнително по-късна датировка V-VІ век, преобладава 
ориентация запад-изток и малко на брой гробове са с отклонение. 

Предвид значителните отклонения в ориентацията на 
гробове от некрополите при Твърдица, Полски Градец и Караново 
може да се допусне съзнателно търсено отклонение, дължащо се 
на чужди етнически елементи. 

Важно значение за християнство има положението на 
ръцете. 

Общият брой на гробовете, при които е определено 
положението на горните и долни крайници, е 281 каталожни 
номера, което е 59,40%.  

От прегледа на погребенията при тези 281 каталожни 
номера се установява фактът, че основната позиция е позиция 1, с 
ръце изпънати до тялото и изпънати успоредни един на друг 
долни крайници. Тази позиция преобладава в случаите с 
установено положение на ръцете и краката – 174 кат. номера, или 
61,9 %. Тази позиция е характерна освен за погребения от южния 
некропол на Августа Траяна, надгробна могила при Ивайловград 
от края на ІІІ-ІV век, некропола в м. Стражата, край Плевен. Най-
разпространена е и сред некрополите на Черняховската култура. 

Позиция 2 е с ръце леко свити в лакътните стави, които с 
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долната си част лежат върху тазовете кости. Краката са изпънати. 
Тази позиция се приема за преходна към кръстосването на ръцете 
според изискванията на християнството. Позицията има два 
варианта: Вариант 1 - дясната ръка, свита в лакътната става с 
долната си част лежи върху тазовите кости, а лявата ръка е 
изпъната – 28 каталожни номера – 9,96%. Вариант 2 - лява ръка, 
свита в лакътната става с долната си част лежи върху тазовите 
кости, а дясната ръка е изпъната - 16 каталожни номера - 5,69% 

 Общо Позиция 2 с двата варианта e представенa с 68 
погребения – 24,19 % от погребенията със запазена позиция на 
ръцете .  

Тази позиция се среща и в гробове с по-ранна датировка IV 
в., а така също и с по-късна VI - началото на VII в. Положението с 
двете ръце, поставени върху таза или едната опъната, другата 
върху тазовите кости, е втората по разпространеност позиция в 
некропола в м. Стражата, край Плевен и некрополът в м. 
Градището край Габрово, където се откриват запазени сарматски 
традиции особено в съчетание с кръстосани крака; Копривлен, 
където преобладават погребенията със спуснати покрай тялото 
ръце, заедно с поставените две или по една ръка върху тазовите 
кости. Идентични по отношение положението на ръцете при 
погребаните е й некрополът в м. Зарина нива кв. ,,Варош”, гр. 
Перник, където гробовете са от периода IV-VI век. 

Позиция – 3 е с ръце скръстени върху гърдите. Заедно с 
вариантите на тази позиция - 3.1 или 3.2 в зависимост от това коя 
ръка, дясна или лява е скръстена върху гърдите, както вариант 
3.3, при който дясната ръка е скръстена на гърдите, а лявата леко 
свита в лакътната става лежи с долната си част върху тазовите 
кости, общият брой е 6, което е нищожен процент - 2,1%. Много 
нисък процент за население, приело християнството. В прегледа 
за положението на горните крайници при погребалния обред във 
Втора Мизия за същия период се отчита, че съществува голяма 
вариативност.  

Сравнявайки този резултат със ситуацията от некропола 
при Пейчиново, където от 10 погребения само при едно ръцете са 
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спуснати покрай тялото, а другите са скръстени на гърдите може 
да се допусне, че при некрополите, застъпени в каталога, 
християнството се налага по-бавно със запазване на езически 
преживелици. 

Позиция 4 ръцете са скръстени върху гърдите и силно 
свити в лакътните стави, насочени с долната си част към 
раменете. Тази позиция от каталогизираните гробове е 
представена само с един каталожен номер от Старо село. В 
късноантичния некропол при Копривлен тази позиция е 
представена с три гроба. 

Позиция 5 ръцете са леко свити в лакътните стави и лежат 
с дланите до таза. Краката са изпънати. Тази основна позиция се 
открива в двата варианта: 5. 1 - дясна ръка леко свита в лакътната 
става с долната си част лежи до тазовите кости и 5. 2 - лява ръка 
леко свита в лакътната става с долната си част лежи до таза. 
Педставена е общо с 5 погребения, което е 1,78 % от общия брой 
на запазените с установено положение на ръцете скелети и 1,1% 
от общия брой погребения с трупополагане. Позицията е 
характерна за късноантичния некропол в м. Стражата край 
Плевен.  

Следващите регистрирани позиции са определени и от 
промяната в положението на долните крайници, които при 
горепосочените позиции са изпънати. 

Позиция 6 ръцете са изпънати до тялото, а краката 
изпънати силно, събрани в коленните стави и стъпалата. 
Позицията е представена с погребения от надгробната могила 
край Твърдица с осем каталожни номера – 2,85 % от погребенията 
с установена позиция на ръцете. 

Позиция 7 дясната ръка леко е свита в лакътната става с 
долната си част върху тазовите кости. Лявата ръка е изпъната до 
тялото, краката събрани в коленете. Представена само с един 
каталожен номер - 0,35% от гробовете с установена позиция на 
ръцете.  

Позиция 8 също е регистрирана с един каталожен номер, 
при който ръцете са изпънати до тялото, а краката изпънати 
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силно, събрани в коленните стави лежат повити надясно.  
Позиция 9 ръцете са изпънати до тялото като левият крак 

е изпънат, а десният крак е свит под прав ъгъл в коленната става. 
Регистрирана с един каталожен номер от Полски Градец - 0,35% . 

Позиция 10 при която ръцете са изпънати до тялото, но 
костите на долните крайници не са в анатомичен порядък 
вследствие на последващи поминални действия. Регистрирана с 
два каталожни номера като и двата са от Твърдица - 0,71%. 

Позиция 11 представя погребения с два и повече скелета. 
Това са т. н. двойни или колективни гробове с повече от един 
скелет. Регистрирани са, както в погребения в надгробни могили: 
Любенец, Бинкос, Хасково, Чаталка, а и в плоските некрополи 
при Караново и Полски Градец. За някои от тези некрополи има 
извършени антропологически изследвания, което дава повече 
информация за пола, възрастта и болестните състояния на 
погребаните.  

В надгробна могила край Любенец са погребани мъж и 
жена, а при плоските некрополи при Караново и Полски Градец 
са погребани майки с децата си.  

Някои от тези погребения подсказват насилствена смърт на 
погребаните като гроб от надгробната могила край Хасково с два 
скелета и регистрирани фрагменти от оксидирали железни 
предмети. В единия череп се забелязват следи и от удар със 
стрела, която е пробила черепа – удар, който е причинил смъртта.  

Погребани, загинали от насилствена смърт, са 
регистрирани и в гроб от некропол при Полски Градец с 
положени четири скелета с отрязани долни крайници. Начинът на 
погребване е свързан с извънредни обстоятелства, наложили 
изкопаването на гробна яма, несъобразена с ръста. Допуска се 
разчленяването на труповете като вероятност да са загинали в 
битка. 

Каталожните номера, при които са открити повече от един 
скелет са 7 броя - 2,49 % от общия брой на скелетите с установена 
позиция. 

Извършените изследвания на част от остеологичния 
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материал от надгробните могили край Твърдица, Любенец, 
Кабиле и плоските некрополи Полски Градец и Карнобат, както и 
информацията от некропола на Августа Траяна, показват, че 
повърхностите на костите не са добре запазени, което в много 
случаи почти не позволява идентификация на патологични 
изменения. Не всички скелети позволяват извършването и на 
расова диагностика.  

Много от скелетните останки са фрагментирани. Голямо е 
количеството на изтлелите скелети, особено при децата. 

Средната продължителност на живота и за мъжете и за 
жените е между 40-50 години. От всички изследвани скелети няма 
преживяване на възрастта от 59 години. Няма индивиди 
достигнали възраст над 60 години.  

Изследваните скелети са около средния и под средния ръст 
за жените 1,52 м. и 1,65 м. за мъжете. Изключение от тази 
констатация са скелетите от надгробната могила при Любенец - 
женските скелети са с височина от 1,54 – 1,60 м., а мъжките 1,65 – 
1,74 м. среден и над средния ръст.  

Болестните изменения, регистрирани при изследваните 
скелети засягат зъбите с околокоренови кариеси, които нарастват 
с напредване на възрастта. Голяма е поразеността на зрялата 
възрастова група със загуби на зъби приживе.  

Регистрират се изменения на костите следствие фрактури. 
Има скелет със зараснала фрактура на бедрената кост при мъжки 
индивид между 30-35 годишна възраст от некропола при Кабиле. 
Установяват се злокачествени тумори при жена на 45-50 години 
от могилата при Твърдица. Разкрити са заболявания на 
прешлените на гръбначния стълб. Среща се остеопороза като 
последица от анемии, резултат от недоимъчно хранене. 

При скелет от некропола при Полски Градец е 
регистрирана изкуствена деформация на черепа. Изкуствена 
деформация на черепа е регистрирана и при индивид от 
некропола при Августа Траяна като това се свързва с готи. Като 
расови типове преобладава средиземноморската медитеранска 
раса, към която принадлежат и траките. Това се отнася и за 
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изследваните индивиди от некропола при Кабиле. В некропола на 
Августа Траяна се регистрират и представители на северния расов 
тип, както и примеси на медитеранска с алпийска, което е рядко 
срещано на полуострова и е доказателство за смесване на 
населението. Срещат се макар и в малък процент около 6% 
метисови типове между европеидна и монголоидна раса, като 
преобладават европеидни черти. Само при един череп 
преобладават монголоидни черти. Сравнението, което се прави с 
изследване на други популации - Абритус, Варна, Пловдив 
показва, че при Августа Траяна преобладава средиземноморската 
раса 54, 5%. 

От прегледа на разкритите погребения може да се направи 
изводът, че смъртността при децата е особено висока. 
Регистрираните погребения на деца в общи гробове са 
свидетелство за тежкото протичане на детски инфекциозни 
заболявания. Установява се относителна устойчивост на 
живеещите в юношеска възраст и възрастта на израсналите.  

Много некрополи от началото на Късната античност 
функционират още от II-III в. В тях и през IV век продължава 
практиката да се извършват погребения по езически обред. 
Примери в тази посока от разглеждания регион са Любенец, 
Ковачево, Радецки, Главан, Меричлери. В тези некрополи се 
извършват и късноантични погребения по християнски обред, 
повлияни от езичеството. Като сигурни християнските 
погребения са вече в края на IV-V век. Характерни са примерите в 
това отношение от Чаталка с наличието на езически погребения 
от първата половина на ІV век с монета на имп. Лициний 308-324 
г. (кат. № 292) и християнски с ориентация на запад вече от края 
на ІV, средата на V в. (кат. № 284), с монети на имп. Аркадий 395-
408; имп. Теодосий ІІ 408-450.  

Към езическите преживелици в могилните и плоски 
некрополи в региона се отнася и наличието на въглени в насипа 
на гробните ями, както и извършването на поменални обреди с 
огън. Етнически белег е регистрирането на слой от въглени под и 
над скелета. Само в некрополите на Твърдица, Еленово, Старо 
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село, Караново и Карнобат има регистрирани въглени или слой от 
въглени в пълнежа на гробните ями при погребенията с 
трупополагане.  

Регистрирани са различни варианти. Най-голям е броят 
на гробните ями с наличие на отделни въглени - 73 броя. 

Наличие на въглени е отбелязано в редица късноантични 
гробове от Сандански, Копривлен. Това се приема като средство 
за очистване на гробната яма.  

В два от некрополите - Твърдица и Караново са 
регистрирани случаи, при които скелетът е покрит със слой от 
въглени. Тази практика е характерна за некропола на укрепеното 
селище в м. Градище, край Габрово. Покриването на скелета със 
слой от въглени е сарматска традиция, нямаща общо с 
християнската практика. 

С още два варианта на наличие на слой от въглени 
едновременно под и над скелета и само под скелета се 
отличава некрополът при Твърдица. При плоския некропол на 
Караново е засвидетелстван вариант с наличието на въглени в 
гробната яма, при който е регистрирано наличието на слой от 
въглени в насипа над покритието. Представен е само с един 
каталожен номер - № 420. В случая може би се касае за 
поменални действия.  

Общият брой гробове с трупополагане, в които са открити 
въглени е 101, което е - 22,15% , или приблизително една пета от 
всички разглеждани каталожни номера.  

В пета глава – гробен инвентар са разгледани гробни 
дарове, лични вещи и предмети, свързани с оформлението на 
гробното съоръжение. 

Гробните дарове са предмети, поставени да съпътстват 
погребания в отвъдния свят. Преобладаващата част от тях в 
разглежданите некрополи са глинени съдове. Те са открити в 70 
гробни съоръжения от десет некропола. Липсват в некрополи с 
датировка V-VІ в. (Хасково) и VІ – началото на VІІ век 
(Карнобат). Глинени съдове, поставени като гробни дарове, не са 
открити и в некрополи с датировка ІV век, може би поради малко 
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каталогизирани съоръжения – Бинкос, Обручище или поради 
това, че принадлежат на християнско население като некропола 
при Кабиле. 

От керамичните съдове като гробни дарове са поставени 
единствено трапезни. Преобладаващо място сред тях заемат 
съдовете за поднасяне на течности на трапезата и за пиене – чаши 
в различни варианти 41 екземпляра – 43,05% от общия брой на 
глинените съдове.  

С 18 броя са представени друг тип съдове за течности – 
амфорки – 18,90%. Каните от различни типове – 12 броя (12,60%) 
и 9 броя купи (9,45%). Само в един случай кат. № 231 – купата е 
използвана за урна. 

Масовото използване на съдове за поднасяне на течности и 
пиене показва, че се запазва обичаят за използване на виното в 
погребалния обред. 

При 6 каталожни номера е отбелязано, че са открити купи 
и чаши, като при три, чашите са поставени в купите. При тези три 
случая се откриват и допълнително чашка, амфорка и паница. В 
десет случая има поставяне на амфорки с друг тип глинен съд, 
преобладаващо с глинена чаша.  

В началото на периода - края на ІІІ - началото на ІV век се 
появява поставянето на кани с чашки. Или отново имаме съд за 
поднасяне на течности в съчетание със съд за пиене – чаша. 

От гробовете с поставени глинени съдове като гробен дар 6 
са с кремация, а при 3 каталожни номера не са регистрирани 
останки от скелети.  

Относно местоположението на глинените съдове в 
гробната яма и времето на поставяне при кремацията или след 
това само при кат. № 26 е отбелязано, че съдовете са поставени 
след кремацията като глинената паница е похлупена с глинена 
чашка. Кат. № 231 е тип гробно съоръжение, при което 
глиненият съд – купа, е изиграл ролята на урана, в която са 
събрани костите и е похлупена с друг съд – глинена чашка. 
Наличието на цели съдове или съдове, които са само слепени 
(кат. № 409) подсказва, че те са поставени след кремацията. 
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Като място на поставяне на глинените съдове при 
гробовете с трупополагане се очертават три зони – около главата,  
около таза и при краката. При съпоставяне от коя страна на 
мъртвия са поставени гробните дарове, има известен превес 
използване на дясната страна в случаите, за които е посочено в 
описанието на гробовете. В малко случаи е посочено, че 
глинените съдове са поставени отляво. Има случаи на поставяне 
на глинени съдове и отляво и отдясно. Страната, на която се 
разполагат съдовете отляво или отдясно, не може да се обвърже с 
пол. 

Освен глинени съдове от каталогизираните некрополи 
само в четири некропола са отрити стъклени съдове или 
фрагменти от такива. При Старо село и Чаталка са регистрирани 
само фрагменти. По-добре запазена е горната част на стъкления 
съд от Кабиле. Единствено в некропола при Караново са разкрити 
цели стъклени съдове. Макар и малко на брой те показват 
разнообразие - гутус, чашки, купи, бутилки. Това са изделия, 
чието присъствие е резултат на внос от източните провинции или 
от запад. Съществуват предположения, че някои са произвеждани 
в днешните български земи. Разнообразието на формите и 
предназначението показват използаване в ежедневието. Служат за 
пренасяне и съхраняване на течности, а така също и като трапезни 
съдове. Възможно е използване на някои форми в религиозния 
култ като кандила. 

Освен глинени съдове, поставени като гробен дар в четири 
некропола - Любенец, Караново, Староселец и Полски Градец, са 
открити и глинени лампи. Може да се отбележи фактът, че три от 
некрополите са плоски и само Любенец е могилен. И петте 
екземпляра са работени на колело и са с кръгъл резервоар. 
Лампите на колело са много разпространени в периода III-V век. 
Откритите в некрополите от региона лампи от този тип са с 
датировка ІV век.  

Гробните съоръжения, в които има открити монети са 28. 
Това е 5,92 % от гробовете, в които са открити гробни дарове. Те 
имат важно значение за определяне хронологията на погребалния 
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обред. Разбира се, те могат да послужат само за определяне 
сигурната възможна най-ранна дата (terminus post quem) за 
датирaне на гробовете. Причината за това е, че в един гроб се 
откриват по-няколко монети, които са от няколко владетели с 
разлика в управлението и отсичането на монетите от 50 години до 
над 100 години – например от монети на имп. Константин II (337-
340) до монети на имп. Теодосий II (408-450).  

Поставянето на монети в гробове в Тракия не е много 
често срещано сред населението в района през предходните 
векове на римския период. Сравняването между периодите със 
случаи на поставяне на монети в гробове, по-скоро е с превес в IV 
век, въпреки навлизането на християнството. Това би могло да се 
свърже освен с римско и гръцко влияние върху населението, или 
със засилена монетна циркулация. 

Различно е количеството монети, поставяно в 
късноантичните гробове от разглеждания регион. Откриват се от 
една; две; до 40 бр., в гроб от некропола - Чаталка. В един от 
късните гробове с кремация, датиран в последната четвърт на ІV 
век са открити 26 бр. монети от могилата Оструша в землището 
на гр. Шипка.  

Не може да се обвърже с определен период поставянето по 
една монета в гробовете. 

От всички монети в гробове от късноантичния период само 
в гроб от могилния некропол при Кабиле е намерена сребърна 
монета на имп. Констанций II (337-361). Всички останали монети 
са бронзови. 

Прави впечатление, че най-много монети в гробовете са 
поставяни през IV началото на V век. В тези гробове са откривани 
до 40-50 монети. Обяснение би могло да се търси в 
обезценяването на монетите през този период или в желанието да 
се подчертае социалното положение на погребания приживе. 

Не за всички монети има информация за местонамирането 
им в гробовете. Те се откриват до черепа или в областта на черепа 
– Старо село, между зъбите, а така също на гърдите и между
краката Меричлери, Караново.  
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Поставянето на монети в устата или до черепа, а така също 
и на гърдите е известно и от редица други късноантични 
некрополи сред които Бургас, Сандански.  

Към категорията на гробните дарове принадлежи и 
жертвената храна. В разглеждания период и район само при 
пет от представените в каталога некрополи и дванадесет гроба от 
тях има поставяне на жертвена храна от животни и птици. Това е 
нисък процент – 2,65% и е доказателство, че тази практика, 
характерна за предходните векове на римската епоха е на 
изживяване.  

Същата тенденция за Късната античност е констатирана и 
за територията на провинция Втора Мизия. Жертвена храна има 
само в два гроба от некропола при при Пейчиново, Русенско с 
открити кости от свиня, овца и птица. 

В разглеждания регион сред гробовете, в които е открита 
жертвена храна се забелязва предпочитанието тя да е от малки 
прасенца. Предпочитанията към незрели представители от вида 
домашна свиня може да се обясни и с по-големия относителен 
дял, който те заемат като източник на месо през посочения период 
в сравнение с останалите животни.  

Освен незрели индивиди от този вид в гробовете при 
Караново са открити кости от овце или кози и кости от говедо.  

Единственият случай при каталогизираните гробове, в 
който се открива част от животно обект на лов, е гроб от 
Любенец, с наличието на кост от сърна. Само един е случаят на 
поставяне на част от птица като жертвена храна. При гроб от 
некропола на Твърдица в глинена паница до тазовите кости на 
погребания е поставено дясното бутче на колхидски фазан. 
Подобна ситуация има и от некропола при Старо село, с 
поставяне на жертвена храна в паница. При тези два случая, както 
и в случая с малко прасенце в гроб от Полски Градец, може да се 
твърди, че храната е поставена като жертвена, за да послужи на 
погребаните в отвъдния свят. 

 В останалите примери откритите животински кости може 
да са и останки от погребалното угощение, свързано с ритуала. 



27 

В гроб от некропола при Караново има регистрирани 
останки от кон. Би могло да се допусне връзка с дейността на 
погребания приживе.  

В нито един от представените гробове не е регистрирано 
наличието на растителна храна, поставянето на която е 
характерно за първите векове на римския период в разглеждания 
регион. 

Лични вещи. Разделянето на гробния инвентар на гробни 
дарове и лични вещи изглежда по-лесно при гробовете с 
кремация, защото, както отбелязва Гетов, вещите лично 
притежание на покойника са горели с него на погребалната клада. 
Тези, които се откриват негорели в гробовете, са поставяни от 
близките като гробен дар. Въпреки логиката на това допускане и 
по време на кремацията на кладата са поставяни дарове - 
керамични и стъклени съдове, накити, ножчета и др.  

Може да се допусне също, че делението на гробни дарове и 
лични вещи ще бъде улеснено при гробове с инхумация, когато 
накити се откриват на местата, където трябва да са носени 
приживе. Но и тук има случаи, когато накити се откриват в 
насипа или на места, където физически приживе е невъзможно да 
бъдат носени. Възниква въпросът в такъв случай те лични вещи 
ли са, или гробен дар? 

Приемането на християнството би трябвало да разреши 
този въпрос, тъй като в гробовете би могло да се откриват само 
лични вещи, въпреки че мъртвият трябва да си отива от този свят 
така както е дошъл. 

При цялата условност на това деление, личните вещи, 
откривани в каталогизираните гробове, могат да бъдат 
разделени на накити и елементи на костюма. 

Накитите, в зависимост от положението си върху тялото, 
се разделят на: 

- накити за глава – обеци, надушници, игли за коса 
- накити за шия – огърлици от сребърни, стъклени, костени 

и др. мъниста, торкви, медальони  
- накити за ръце – пръстени, гривни.  
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От каталогизираните гробове произхождат - 70 броя обеци 
- единични и в чифт. Изработени от злато, сребро, бронз и мед, 
доколкото без допълнителни изследвания може да се прави 
разлика между мед и бронзова сплав. С най-много обеци е 
некрополът при Твърдица – 23 екземпляра, следван от Караново, 
Полски Градец, Старо село и Кабиле. Останалите некрополи са 
представени с единични екземпляри.  

Златни обеци произхождат само от некропола при 
Караново, а сребърни от – Твърдица, Еленово, Кабиле, Полски 
Градец. В погребенията се откриват, както чифтове, така и 
единични обеци. Съотношението е почти равно: 22 чифта към 23 
единични обеци в погребения. В плоския некропол при Полски 
Градец при кат. № 441 има случай и на три обеци в погребение.  

Представени са различни типове - обикновена халка от 
сребро и бронз до усложнени от сребро и злато, изработени в 
техника филигран и гранулация.  

Типът отворена халка от обла сребърна или бронзова тел 
е представен от 11 екземпляра. Този тип обеци не изискват 
сложна техника на изработване. Типът показва елинистически 
традиции и е популярен в тракийските земи.  През периода на 
Късната античност е разпространен и на Кримския полуостров. 
Продължава използването му и през Средновековието. 

Вторият тип са обеци затворена халка, завършваща на 
единия край с кукичка, а на другия с петлица. Типът е представен 
със 7 екземпляра, от които два златни – чифт обеци от Караново. 

Двете обеци от Твърдица са сребърни като едната 
завършва с есовидна кукичка. Идентични обеци има и в 
некропола в м. Стражата край Плевен .  

Третият тип обеци имат идентично кръжило като на 
втори тип, също с кръгло сечение, но на кръжилото има нанизана 
конусовидна висулка, често завършваща със стъклено мънисто. 
Този тип обеци с нанизана конусовидна висулка, завършваща със 
стъклено мънисто се приемат за накит, характерен за IV век. 
Обособени са три варианта. Първият вариант е с нанизана 
конусовидна висулка, която се захваща за кръжилото 
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посредством халка, припоена към телта, преминаваща през 
конусовидната висулка. Телта завършва с мъниста във форма на 
многостен. Вариантът има многобройни паралели от 
късноантичния некропол в м. Стражата, край Плевен .  

Втори вариант е този, при който халката, излизаща от 
конусовидната висулка е захваната към кръжилото с 
допълнителна халка. Телта завършва с малко цилиндрично 
стъклено мънисто.  

Трети вариант, при който висулката в двата края има 
припоена увита тел и завършва с костено мънисто.  

В некрополите от региона, включени в каталога, се открива 
и още един тип обеца, характерна за късноантичната епоха.  
Кръжилото е изработено от сребърна или бронзова тел с кръгло 
сечение. Единият му край е заострен, а на другия е припоен 
многостен – полиедър.  

Този тип обеци са открити в Твърдица, Караново и Полски 
Градец. От района произхождат и още такива обеци: - от 
могилния некропол при Чаталка, датирани IV-V век; от 
могилния некропол при Кабиле, където гробът е датиран във II 
век. 

Макар и да се приема, че този тип обеци се откриват 
сравнително рядко тяхното разпространение обхваща голяма част 
от територията на днешна България: 

- Брацигово; Павелско, Асеновградско; Ивайловград; 
Перник – хълма Кракра; Габрово, м. Градище; Камен бряг; 
Деултум; Кула – Кастра Мартис. Датират се в широките 
хронологически граници на ІІ-VІ век.  

Районите, в които се откриват този тип обеци, показват 
покритие на цялата територия на днешните български земи с 
изключение на Югозападна България. Ако този тип обеци се 
свързват само с варварското население, което е преобладаващо 
мнение, то тогава това е доказателство за масово заселване на 
такова население IV-V век.  От друга страна, регистрирането на 
този тип обеци в ранен гроб от Кабиле, датиран II век  поставя 
въпрос.  
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От обичайните накити, откривани през периода на Късната 
античност в българските земи, се отличава една единична обеца 
от могилата край Еленово. Кръжилото е изработено от посребрена 
тел с кръгло сечение и завършва с подвити и заострени краища - 
кукички. Върху кръжилото е нанизано кухо сребърно тяло с 
бипирамидална форма със заоблени краища, които завършват с 
релефни пръстенчета. Върху тялото има украса от сребърни 
нишки в есовидна форма, изпълнени в техника филигран и 
гранулация. Като изключим оформянето на краищата на 
кръжилото, обецата не се различава съществено от 
многобройните образци от Средновековието. 

В гробове от района са откривани и по една обеца в 
погребения. Съществува хипотезата, че те принадлежат на 
момичета, жени със статуса на неомъжени жени като знак за 
противоположния пол, като възможност за встъпване в брак и в 
същото време след навършване на определена възраст от жените, 
като видим знак, че не са встъпили в брак по религиозни причини. 
За разглеждания район и епоха това са гробове от Еленово - кат. 
№ 115; Кабиле – кат. № 167, като от Кабиле има още два по-
ранни гроба с изгаряне, могилния некропол Чаталка. Счита се, че 
обичаят навлиза в края на I, началото на II век. Най-високата 
интензивност има в периода II-III век, намаляване през IV век, но 
също интензивно присъства и постепенно отмира през IV-V век, 
като през V век има само един случай.  

От прегледа, който направихме в началото за обеците се 
вижда, че случаите на откриване на една обеца в гроб са 
значителни. При някои от тях по една обеца се откриват в 
погребения на жени и деца. В същото време от некропола в 
Твърдица има случай на откриване една обеца в погребение на 
мъж. Обецата обаче не е намерена в близост до главата.  

Ако тезата, че те са знак за противоположния пол, е вярна 
хронологическите граници биха могли да се разширят до края на 
VІ, началото на VIІ век с примера от Карнобат – кат. № 469, 
където гробът принадлежи на жена.  

От останалите накити за глава са открити единични 
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екземпляри - надушници, игли за коса от кост и бронз. 
От могилния некропол при Твърдица произхождат и 

единствените надушници от плоска бронзова пластина, която в 
единия край се раздвоява, а в другия преминава в халка, завиваща 
обратно като игла за закачане. Този накит е носен на превръзка 
около главата. Доказателствата за това са: наличието и на обеци в 
гроба; значителните размери на надушниците (5,5-5,6 см.); 
грубото оформление на иглите за закачане.  

От късноантичните гробове, обект на изследването, 
произхождат само две игли за коса. Игла за коса от Чаталка и 
бронзова декоративна игла за коса в гроб от могилния некропол в 
м. Чадър могила, край Стара Загора. Иглите за коса от кост са 
много по-често срещани в по-ранните гробове – в богатите и по-
ранни могили в некропола на Чаталка има 7 екз. Откриват се и в 
градски некрополи от ІІ век – Филипопол, а така също в 
ранновизантийското селище при Перник. От същото селище са 
публикувани и бронзови игли с декоративно предназначение за 
женската прическа с датировка – ІV-V в.  

От накитите за шия най-често в разглеждания регион и 
каталогизираните некрополи се откриват огърлици, съдържащи 
мъниста от стъклена паста с различна форма и цвят, както и 
мъниста от кост и глина. Много рядко в състава на огърлиците 
има мъниста от метал – злато, сребро, бронз. Огърлици и мъниста 
са открити в 12 от 17 некропола, включени в каталога. 
Регистрирани са при 59 каталожни номера, което представлява 
27,90% от общия брой на каталожните номера. Най-много 
мъниста и огърлици са открити в 10 каталожни номера в могилата 
при Твърдица и в 22 каталожни номера от плоския некропол при 
Караново.  

При 30 каталожни номера мънистата са открити на място, 
където те са били носени приживе и са изпълнявали функцията на 
накит за шия. Само при един каталожен № 339 от Меричлери, 
изрично е посочено, че мънистата са открити по целия скелет. 
Случай на стъклени мъниста, използвани като украса за дреха, е 
известен от некропол в м. Градището при Габрово.   
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Огърлиците от стъклени маниста са масово 
разпространени в тракийските земи през късноримската епоха 
предимно в гробове с трупополагане с датировка през първата 
половина на IV век. Прегледът на късноримските и късноантични 
некрополи в региона потвърждава този извод. Освен включените 
в каталога некрополи огърлици със стъклени мъниста има в 
късноримски некрополи - Сливен; Бургас - IV век; вторични 
гробове в могилата в околностите на Кабиле с датировка втората 
половина на IV век. 

Широко разпространени в региона и периода са мънистата 
с форма на многостен – полиедър. Обикновено са от синьо или 
тъмносиньо на цвят стъкло. Срещат се като единични мъниста, а 
така също и в състава на огърлици. Регистрирани са огърлици и 
изцяло от мъниста с тази форма. Изключение със своята украса 
сред този тип мъниста са трите мъниста от Твърдица. Те са форма 
на полиедър с инкрустирани „очички“. Очичките са инкрустирани 
на широки ромбовидни полета, вдлъбнатите легла са запълнени с 
жълта на цвят паста и върху нея е поставена червена.  Мъниста с 
многоъгълна форма са известни от некрополите край Бургас, м. 
Стражата край Плевен, датирани в този период. 

Широко застъпени са и мъниста от спираловидно 
навита стъклена нишка. Преобладаващият цвят на стъклената 
паста, от която са изработени спираловидно навитите мъниста, е 
от светлосин до син. Този тип мъниста са застъпени в 
некрополите от Твърдица, Чаталка, Караново и Полски Градец. 

Регистрирани са и мъниста – прищипнати – дву, три, 
четири и т. н. съставни. Откриват се в състава на огърлици 
съставени от различни по форма и цвят мъниста. В цветово 
отношение този тип мъниста са различни.  

Другите откривани мъниста от стъклена паста показват 
голямо разнообразие както по форма, така и в цветово отношение. 
Откриват се мъниста със сферична форма – сини, тъмносини, 
тъмночервени, безцветни, зелени; цилиндрични – сини, 
светлозелени, зелени, кафяви; биконични – от бяла на цвят 
стъклена паста, също и зелени; призматични – зелени на цвят и 
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синьо-зелени; лещовидни – от безцветна и бяла стъклена паста, 
златисти, светлозелени, сини; пирамидални – сини на цвят и 
лилави капковидни – от могилния некропол при Стара Загора и 
плоския некропол при Староселец. 

Значителен брой са едрите стъклени мъниста с 
инкрустирана вълнообразна или зигзагообразна стъклена 
нишка. Представени са в шест некропола от каталогизираните.  
Най-многобройни са от плоския некропoл при Караново.  

Стъклената паста, от която са изработени едрите мъниста, 
е преобладаващо с черен или син цвят. Има и единични 
изключения като кат. № 360 – от светлосиня, № 326 – от охрава и 
друго мънисто от същия кат. номер от червена стъклена паста. 
Вълнообразната или зигзагообразна нишка е жълта на цвят, 
светлосиня, бяла. Самата форма на тялото е сферична, пресечено 
конусовидно или вретеновидна. Най-многобройни в една 
огърлица от този тип мъниста, с пет броя, са огърлици от Старо 
село и Полски Градец.  

В днешните български земи подобни мъниста са откривани 
в късноантичните некрополи при Пейчиново, Стражата край 
Плевен. 

В каталогизираните гробове от района се откриват и 
мъниста от кост.  Произхождат от Любенец, Твърдица, Караново, 
Староселец и Полски Градец. Докато останалите могилни и 
плоски некрополи са представени с по един каталожен номер, то 
могилните гробове от Твърдица са представени с три. В два от тях 
са открити по едно мънисто, вероятно носени окачени, съдейки по 
формата. При мънистата от кост преобладава цилиндричната 
форма, когато те масово са присъствали в състава на огърлици.  

Мънистата от метал са откривани изключително рядко. 
Само при Твърдица и Полски Градец има регистрирани метални 
мъниста в по два каталожни номера. Единствено при тези номера 
е засвидетелствано и наличието на мъниста от злато № 434 и 
сребро № 12 и № 432. Златните и сребърни мъниста от Полски 
Градец и Твърдица са с почти еднаква форма – биконична или 
почти сферична, завършващи с малки цилиндрични прешленчета.  
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Единични златни мъниста са открити в некропола в м. 
Стражата край Плевен, датиран ІV-V век. Подобна огърлица има 
и от околностите на Враца, датирана в средата на ІІІ в. 

Отново в могилния некропол при Твърдица и плоския при 
Полски Градец са открити закопчалки за огърлици. От некропола 
при Твърдица са две закопчалки – сребърна и бронзова. И трите 
закопчалки са открити in situ, под черепа със стъклени мъниста.  

От територията на днешна България идентична по форма и 
украса с кат. 453, е сребърна закопчалка (гроб № 2) от надгробна 
могила край Ивайловград. Гробът е определен като женски.  
Погребенията в могилата са датирани в края на III-IV век. 
Закопчалки за огърлици с мъниста са открити и в некропола в м. 
Стражата край Плевен, датирани IV-V век.   

От разглеждания район произхождат два интересни 
паметника, които могат да се отнесат в групата на медальоните. 
Първият е от надгробната могила в землището на с. Еленово - 
стъклен амулет–медальон, изобразяващ лъв в ход надясно. Над 
него звезда и лунен сърп. Открит е заедно със стъклени мъниста, 
различни по цвят и форма и е бил част от огърлица. Идентичен 
стъклен амулет-медальон е намерен и в Кабиле. Модата за носене 
на този вид амулети идва от Сирия и се свързва със зодиакалните 
съзведия. Датират се в периода I-IV век. 

Вторият медальон произхожда от могила в м. 
Гюрлюджика, Старо село. Медальонът представлява сребърна 
рамка с овална форма. Рамката обхваща черен камък с 
елипсовидна основа, пирамидална форма и полирана повърхнина. 
Рамката на този медальон е характерна за II-III в. Като изделие, в 
което са поставяни скъпоценни и полускъпоценни камъни, е 
използвано продължително време. Затова е нормално и 
откриването му в гроб от IV в. с бронзови монети на имп. 
Констанций II (337-361г.). 

От накитите за шия в района са открити и две торкви – 
Чаталка и Старо село. Откриват се рядко в погребения от римския 
и късноримски период. В района бронзова торква е открита и в 
зидан гроб с изгаряне в плоския некропол на Туида, датиран II–IV 
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век. Гробът е определен като женски поради откритите в него 
бронзова игла за коса и пръстен-ключ. Изказано е мнение, че 
торквите за мъже са се предавали по наследство, затова 
единствено тези, които са притежание на жените се откриват в 
погребенията. 

От накитите за ръце – пръстените са сравнително 
малобройни. По-голямо е количеството на пръстените от могилни 
гробове в сравнение с гробове от плоски некрополи. От 
разглежданите некрополи произхождат 14 броя. Те са изработени 
от бронз, мед и желязо. Преобладаващата част са бронзови – 12 
броя и само кат. № 150 от Старо село е от мед, а кат. № 453 – от 
Полски Градец е железен. 

Пръстените, макар и малобройни, се отнасят към различни 
типове: 

- затворена халка с плоско, правоъгълно или елипсовидно 
сечение;  

-  пръстени отворена халка от пластина с кръгло или 
плоско сечение;  

-  пръстени, при който кръжилото преминава в 
правоъгълна или елипсовидна плочка, върху която са гравирани 
изображения.  

За съжаление и в трите случая с гравирани изображения, 
състоянието на пръстените не позволява изображенията да бъдат 
разчетени. Единствено за изображенията на пръстена от Твърдица 
може да се предположи, че са човешки, допоясни фигури, 
обърнати една срещу друга. 

Интересна е ситуацията в детски гроб с погребение на 
момиче на 11-12 години, от надгробната могила край Любенец, 
при който върху пръстите на лявата ръка са открити четири 
пръстена. Върху същата ръка са били поставени и три гривни, а 
на дясната още две. Ситуацията би могла да се тълкува и като 
поставяне на гробни дарове, свързани с възрастта на момичето. 

Неголям брой пръстени са известни от късноантичните 
некрополи при Пейчиново, Русенско, Стражата край Плевен, 
Троян; надгробна могила край Ивайловград.  
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От накитите за ръце – гривните показват значително 
присъствие в разглежданите гробове - 54 броя. Обикновено се 
откриват на ръцете, там където са били носени приживе. Това 
позволява те да бъдат отнесени към личните вещи. Произхождат 
и от могилни гробове, и от плоски некрополи. Гривните са 
изработени от сребро, бронз, стъкло – само кат. № - 193. 
Обикновено са носени по една или две. В детски погребения се 
откриват повече. Максималният брой гривни, регистрирани в 
гробове от региона е до – 5 при кат. № 225. 

Гривните са разделени на групи в зависимост от 
материала, от който са изработени и от това дали са отворени и 
затворени. В зависимост от оформлението на краищата и 
сечението са обособени варианти в типа отворени гривни. 

За отворените гривни в късноримския и ранновизантийски 
период особено характерни са гривни, които завършват със 
стилизирани змийски глави. Те са натоварени с магическо и 
апотропейно значение. Изработени са от метална пластина с 
кръгло или елипсовидно сечение. Краищата им са оформени с 
ромбовидно или квадратно оширяване и допълнителна украса тип 
поансон, точки и насечки, засилващи представата за змийска 
глава.  

Прекрасни образци на този тип гривни са три екземпляра 
от Твърдица. Две гривни са изработени от сребро, а тази от кат. 
№ 12 от бронз. При гривна от № 75 има допълнително 
символично натоварване, с украса и от вътрешната страна. 

Сребърна гривна с разширяване в края и украса за 
предаване представата за змия е известна от съкровището - 
Николаево. За дата на укриване на съкровището се приема 
средата на III век и готските нашествия.   

Гривни с ромбовидно оширяване в края има и в м. 
Стражата край Плевен, от могила 1 в м. Дъното, при разкопки в 
чашата на язовир Батак, където гробовете са датирани в първата 
половина на IV век. Подобни гривни са открити и в некропола 
при Чаквар, Унгария, датиран от третата четвърт на IV, до третата 
четвърт на V в.  
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Варианти към типа гривни със стилизирани змийски глави 
са гривни, чийто краища изтъняват и леко се разширяват. 
При някои екземпляри краищата се засипват. При тях 
стилизацията е твърде условна и освен с изтъняване и известно 
разширяване в края се предава с набодени точки и резки в линия, 
успоредни линии или вертикални насечки в краищата. От този 
вариант гривни с по-богата украса за придаване на стилизацията е 
гривна от некропола край Староселец. Гривни със сплескани 
краища, изобразяващи стилизирани змийски глави, са известни и 
от некропола в Бургас - IV век. 

Широкото разпространение на гривните със стилизирани 
змийски глави през римския и късноримски период на 
територията на днешните български земи позволява на 
изследователите да допуснат, че тази традиция води началото си 
от тези земи и тази практика продължава и през Средновековието.  

Друг тип гривни са затворените, краищата на 
които се разминават и са завити спираловидно един върху 
друг. Съществуват различни варианти. При едни се разминават и 
на известно разстояние се завиват. При други се завиват в мястото 
на разминаването. Различен е екземплярът от Караново, при 
който краят е само завит като кукичка около кръжилото. Подобно 
захващане, има при бронзова гривна от гроб № 6, от могила край 
Болярци, Асеновградско с монети на имп. Констанций II 337-350 
и имп. Грациан 367-383..  

Този начин на захващане е разпространен още в 
елинистическата епоха и широко използван в римската 
бижутерия, като е особено популярен в тракийските земи и 
Дакия. Продължава да се използва и през късноримския III-IV 
век. По идентичен начин е оформена обеца от Арчар с датировка 
в края на III век. Такъв тип гривни са известни и от Стражата, 
край Плевен.  

Към затворените гривни се отнасят и две гривни от Полски 
Градец. Те са оформени по същия начин като предходната група 
със спираловидно завиване на краищата върху кръжилото след 
разминаването. Разликата е, че преди затварянето на кръжилото 
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са нанизани метални звънчета с железен език. Такава гривна има 
и в некропола при Чаталка. 

Съществува тезата, че звънчетата датират най-рано от 
първата половина, но по-вероятно от началото на втората пловина 
на V век. Гривни, оформени по този начин, има и от некропола в 
м. Стражата, край Плевен. Наличието на звънчета се приема като 
указание за неримския характер на погребаните.  

Към елементите на костюма се отнасят фибулите, токите и 
накрайниците за колан, апликации към колана, елементи от 
обувки – токи, цинти. 

Фибулите имат практическо предназначение и служат за 
закопчаване, но са и с естетическа функция - за украса към 
облеклото. В каталогизираните гробове от региона са открити 11 
фибули. Те произхождат само от три некропола –Любенец, 
Кабиле и Караново. Любенец и Кабиле са представени с по една 
фибула, а некрополът при Караново с 9. Най-многобройни са 
луковичните, дъговидни фибули. Те са масово разпространени и 
често срещани в днешните български земи. Седем от тези девет 
фибули от Караново са луковични, кръстовидни, дъговидни. Три 
екземпляра са позлатени. Най-изящна като изработка е 
позлатената луковичната фибула – кат. 375.  

Луковичните фибули са първите, които освен като 
средство за закопчаване имат и функцията да показват статуса на 
военни и граждански чиновници. Изработването на златни и 
сребърни фибули е приоритет на държавните монетарници. Водят 
се на отчет като материали и брой изработени фибули и се 
приема, че разпространението им е свързано с големите градски 
центрове, военни лагери и кастели. Откриването на толкова 
луковични фибули в некропола при Караново, поставя въпроса за 
функциите на обекта там. Възможно е те да са свързани с 
охраната и обслужването на участък от пътя - Августа Траяна 
(Верея) – Туида - Анхиало особено през IV век.  

При четири от случаите заедно с фибулите са открити токи 
и накрайници за колан. Интересен е случаят с кат. № 375 от 
Караново, при който позлатена фибула е заедно със сребърна 
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тока, накрайник и сребърни халки – апликации към колана. 
Съчетанието на луковична фибула и сребърен колан може да се 
приеме като знак за офицерска длъжност на погребания. 

За по-голямата част от откритите фибули в 
каталогизираните гробове е установено, че те се разкриват над 
дясното рамо при - 9 от кат. номера. Тази констатация 
съответства на установената модна тенденция по това време с 
носенето на плаща – sagum. 

Само две фибули, включени в каталога, не се отнасят към 
луковичните. И двете са от некропола при Караново. Първата от 
тях № 368, принадлежи към типа фибули с топче на лъка. 
Свързват се с германските племена и се датират от втората 
половина на III-IV век. 

 Втората фибула – кат. № 408 се отнася към типа 
фибули с подвито краче. На крачето има врязан кръст. Наличието 
на кръст се приема като неоспоримо доказателство за връзка на 
притежателя с християнската религия. Появата на тези фибули в 
Тракия е от втората половина на III век и се свързва с големите 
готски нашествия.  

Сравнително често в некрополите от региона се разкриват 
токи, апликации и накрайници за колан. Това е характерно и 
често срещано при късноантични некрополи. Токи, накрайници и 
апликации за колани са открити в 12 от представените 17 
некропола. Регистрирани при 28 кат. номера, както от могилни, 
така и от плоски некрополи. Това е 5,92 % от общия брой 
каталожни номера. Най-многобройни са в надгробната могила 
край Твърдица и плоския некропол при Караново. Двата 
некропола са представени с по седем каталожни номера.  

Масово се откриват токи и накрайници от бронз. Единични 
са случаите на тока с позлата – кат. № 113; на сребърната тока - 
кат. № 375 от Караново; на желязна тока с бронзов език - кат. № 
235 от Меричлери. 

В пет случая са открити заедно тока и накрайник за колан. 
Само при кат. № 375 от Караново са открити токата, апликациите 
и накрайникът на колана.  
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В некропола при Полски Градец имаме по две и три токи в 
гроб. В случая токичките са без плочка и вероятно са от 
допълнителни ремъци, спускащи се от основния колан или от 
чанта, окачена на него. Идентичен е случаят при кат. № 472 от 
Карнобат. Отново имаме две токи като втората е възможно да е от 
ремъка на чантички към колана, ножница, придържане на нож, 
огниво. Откриването й в гроба до крака на погребания дава 
възможност да се допусне, че токичката е от обувки.  

Най-многобройни от откритите токи са тези с D образна 
форма. Те принадлежат към два варианта с плочка и без плочка.  

Към варианта на токите с D образна форма с плочка се 
отнасят токи от Твърдица, Любенец, Чаталка и плоските 
некрополи при Караново и Полски Градец. 

Особеност на някои токи с D – образна форма е наличието 
на стилизация на езика с форма на змийски глави, животинска 
лапа, животинска глава. При някои има удебеляване в предната 
част на рамката. Плочките са с правоъгълна или почти квадратна 
форма. Намират паралели в некрополи при Беден, Смолянско; 
Павелско, Асеновградско; Св. Кирилово, Старозагорско; 
надгробна могила край Ивайловград, датирани ІV-V век. 

Към токите с D образна форма без плочка са три 
каталожни номера от Твърдица. Много близки като форма на 
трите токи, са токи от некропола в местността Кайлъка, край 
Плевен. Те са датирани от първата половина на IV, до края на V. 
Подобни токи с D – образна форма има и в колекцията на музея в 
Добрич. 

Токите с В - образна форма са представени с шест 
екземпляра.  

Токите с В - образна форма с плочка са представени от 5 
екземпляра. Те произхождат от Твърдица, Обручище и Караново. 
При четири от токите се регистрира удебеляване в предната част 
на рамката и изтъняване в задната част, където е захваната 
правоъгълната плочка. С почти идентични рамка и плочка са 
двете токи от Обручище, при които езикът е заострен. При тях 
стилизацията на езика не е сигурна. При токите от Караново, 
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езикът завършва със стилизирани животински глави. Отново 
паралели на тези токи има в некропола при Плевен, където този 
тип токи са датирани от III до V век. 

От този вариант на токите с В - образна форма, впечатлява 
с украсата на плочката си кат. № 70 от могилата край Твърдица. 
Украсата е от успоредни линии, оформени с шнуровиден 
орнамент и в полето на щита оформен кръст. Предната част на 
езика завършва със стилизирана змийска глава. 

Към токите с В - образна форма без плочка се отнася 
само един кат. № 44 – Твърдица. Подобна тока има от некропола 
в м. Кайлъка, край Плевен, но там тялото на токата е оребрено 
напречно. Паралели и от Унгария, където се датирани IV в.  

Третият тип токи от представените в каталога 
некрополи са токите с овална форма на рамката. Те показват 
широк времеви диапазон на разпространение от римския до края 
на ранносредновековния период. Подобно на предходните се 
разделят на две групи - с плочка и без плочка.  

Това, което обединява токите с овална форма на рамката 
без плочка, е известното удебеляване в предната част на токата и 
изтъняване на задната. Друг общ белег е излизането на предната 
част на езика пред рамката и стилизацията на езика във форма на 
животинска или змийска глава – № 311.  

Подобни са токите от некропола в местността Кайлъка, 
край Плевен; от с. Балик, Добричко и некрополи, представители 
на Черняховската култура – Одая, Романковци - датирани - 
втората половина на IV век. 

Втората група токи с овална форма на рамката и с 
плочка е представена с три екземпляра. Те имат различия в 
плочката и в броя на нитовете за захващане, материала на езика и 
неговото оформление. Показват близост с токи от некропола в м. 
Кайлъка край Плевен. Разликата е в броя на нитовете за 
захващане на щита към колана и наличието на назъбена 
периферия на плочката. Най-голям интерес представлява тока – 
кат. № 95 от могилата край Твърдица. Тя се отличава с украсата 
върху щита и пресъздаденото с помощта на релефно оформяне на 
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езика на токата - стилизацията на животно – кон или куче? Токата 
е подобна на кръглоремъчните токи, които са с по-голямо 
разпространение в периода III-V век, отколкото в периода VI-VII 
в.  

Само две токи са с правоъгълна форма - от Кабиле и 
Меричлери. Тази от Кабиле е бронзова, а от Меричлери – желязна 
с бронзов език и вероятно от допълнителни ремъци, а не колана. 

Токите с кръгла форма са представени от три екземпляра. 
И трите са от бронз и се отличават с малките си размери на 
рамката - 1,7 – 2,4 см. и дължина на езика: 2 - 2,6 см. Съдейки по 
размерите, тези токи вероятно са от допълнителни ремъци към 
колана за чантички, придържане на нож, огниво. Сред кръглите 
токи е и единствената тока от каталогизираните некрополи, 
изработена от тел със застъпващи се краища – кат. № 153.  

Накрайниците за колан са представени със седем 
екземпляра. Най-много са накрайниците със сърцевидна форма в 
едната част и двойно прегъната триъгълна или правоъгълна в 
другата - тип широко разпространен през късноримския период. 
При четири от тези пет каталожни номера са открити накрайници 
и токите за колана.  

Само при кат. № 368 от Караново двойно прегънатата част 
е правоъгълна, а останалите, доколкото може да се съди по 
запазената част, са с триъгълна. Този тип накрайници намират 
точни паралели с накрайници от некропола в местността Кайлъка 
край Плевен и от Унгария.  

Само един накрайник от Кабиле има преден край със 
закръглена ромбовидна форма и с пъпка на върха, а задният 
представлява правоъгълна ажурена плочка с назъбена периферия. 
Също с паралел от Кайлъка, край Плевен.  

Апликации към колани са регистрирани при малко 
каталожни номера. Само апликацията от Твърдица е с 
правоъгълна форма и е лишена от украса. Останалите апликации 
от Еленово и Караново представляват халки.  

Кабари за обувки се откриват рядко при археологически 
проучвания в гробове. Сравнително малките им размери и 
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материалът, от който са изработени, ги правят нетрайни в процеса 
на корозията. Известни са две добре запазени подметки от гьон, 
подковани с железни кабари в могила № 1 край Бургас в гроб от ІІ 
век. В ранен гроб от могила № 4 от некропола на Чаталка също 
има открити подметки с кабари. Поради запазеността им е 
установена и формата на подковаването. В същия некропол в 
късен гроб – кат. № 295, като гробен инвентар са открити кабари 
за обувки. Все пак кабарите за обувки, откривани в 
късноантичните некрополи, са сравнително малко. От 
каталогизираните гробове освен посочения по-горе кат. № 295, 
кабари за обувки произхождат и от двата плоски некропола – 
Караново и Полски Градец. За съжаление само в един гроб от 
некропола при Караново те са открити in situ и са значителен 
брой. При останалите каталожни номера се откриват в насипа и са 
единични, като изключим този от Полски Градец, за който е 
отбелязано, че не са на краката. С датировка в интересуващия ни 
период е гроб с трупополагане от плосък некропол от зидани 
гробове край Пловдив. До костите на стъпалата са открити 
железни кабари. В гроба са намерени и императорски монети, 
включително и на имп. Максимин Даза (300-313 г.).  

В каталогизираните гробове са открити и единични 
предмети, които не могат категорично да се отнесат в групата на 
гробните дарове или в групата на личните вещи. В тази група 
включвам откритите: стилус, железни ножчета, желязна игла 
за шиене, зарче за игра. 

Предметите, свързани с оформянето на гробното 
съоръжение, са от глина – тухли, тегули, имбрици. От дърво - 
дъски и талпи за оформяне на носилки, ковчези, дървени 
покрития и елементи за скрепването им от желязо - гвоздеи и 
скоби.  

По разбираеми причини изключително рядко могат да се 
открият елементи от дърво - останки от дъски и талпи. Косвени 
доказателства за наличието на носилки и ковчези е откриването 
на гвоздеи и скоби в гробната яма. Макар че може да се използват 
само дървени сглобки и не при всички ковчези са били 
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използвани допълнителни елементи за скрепване. В некрополите 
на Караново и Полски Градец съществува предположение за 
използването и на дървени покрития над тялото на погребания, 
заради наличието на фрагменти от тухли, тегули, дребни камъни, 
откривани върху скелета.  

Трайни са предметите от керамика – тухли, тегули и 
имбрици, използвани при оформянето на определени типове 
гробни съоръжения. Това са гробни ями, страните на които са 
облицовани с тухли, тегули. В малко случаи и на пода има 
поставени тухли. В разглеждания регион многобройни са 
гробните съоръжения от тип ІІ и ІІІ обикновена гробна яма и 
стъпаловидна гробна яма със стреховидно или хоризонтално 
покритие от тегули. Обикновено на билата при стреховидното 
покритие са поставяни фрагменти от имбрици, тегули. В редки 
случаи и късите страни са затваряни с вертикално поставени 
тегули. Разпространението на тези типове гробни съоръжения е 
свързано с големи центрове и в близост до производство на 
строителна керамика. Констатира се, че размерите на тегули и 
тухли показват известни разлики. Това вероятно се дължи на 
различното място на производство в близост до некрополи, в 
които са използвани.  

Като обемни и тежки предмети по-лесно е тяхното 
производство до местата, където ще бъдат използвани, отколкото 
транспортирането им. За това благоприятства и наличието на 
подходящи глини в тези райони.  

При 17 каталожни номера в гробните ями са открити 
железни гвоздеи и скоби. Те присъстват само в два некропола - 
Любенец и Караново. За съжаление само при шест каталожни 
номера в процеса на проучване е отразена информация за точното 
положение на гвоздеите. При всички останали или липсва, или тя 
е, че са от насипа. Прави впечатление, че при наличието на 
допълнителна информация тя е в две посоки:  

Първо - гвоздеите се откриват в основите на стените на 
гробните ями. 

 Второ - гвоздеите се откриват на различни страни в 
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ямата, както под - така и над скелета.  

В първия случай с гробни съоръжения от Караново, броят 
на гвоздеите е 2-8. Малкият им брой ни навежда на мисълта, че се 
касае за ложе, на което е бил поставен мъртвият. Същият брой 
гвоздеи от 2 до 8 е посочен като достатъчен за изработването на 
ковчезите при гробове от некрополите на Августа Траяна – Берое.  
При втория случай номерата са отново само от Караново. Има 
информация, че над скелетите и на дъната на гробните ями се 
откриват силно корозирали гвоздеи – 14 – 16 броя.  

От примерите се налага изводът, че в случаите, когато 
може да се предполага наличието на ковчег, разположението на 
гвоздеите е под и над скелета от различните страни на гробната 
яма и броят на гвоздеите е значително по-голям.  

Прегледът на некрополите от периода, включени в 
каталога, показва приемственост по отношение местата за 
погребване. Късноантичните некрополи в региона се развиват 
върху могилни и плоски некрополи от по-ранни епохи, особено от 
периода ІІ– ІІІ век. Регистрира се краят в използването на 
определени типове гробни съоръжения и в същото време 
приемане и развитие на обикновената и на стъпаловидната гробна 
яма.  

Характерно за региона е разпространението на 
стъпаловидната гробна яма, която от тип гробно съоръжение, 
свързано с кремация и могилни насипи, получава 
разпространение и в плоски некрополи при погребения с 
инхумация. В същото време към тези два основни типа гробни 
съоръжения се добавя и използването на строителна керамика в 
оформянето им. Преходността на периода освен с промяната на 
религиозните култове езичество – християнство и навлизането на 
чужди етнически елементи, разкрива по-бавното, консервативно 
протичане на промяната, регистрирана с използването на гробни 
дарове, приемане поставянето на личните вещи. Отчита се 
влияние между завареното население и настанените като 
федерати варвари. Засвидетелства се съвместно използване на 
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некрополи. 
През разглеждания период в региона се отчита наличието и 

на т. н. ,,празни гробове”. Те са или символични погребения, или 
са резултат от последващи поменални практики. За установяване 
на действителното състояние са необходими нови проучвания на 
могилни и плоски некрополи от периода с максимално точни 
описания и задължителни интердисциплинарни изследвания. 
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Справка за приносите: 
 
1. За пръв път е представена цялостна картина на 

погребалните обреди и практики в разглеждания район през 
периода на късната античност.  

 
2.  При прегледа на погребалния обред е установена 

повсеместната практика за използване на издигнати по-рано 
могили (основно от периода ІІ-ІІІ век ) като място за извършване 
на късноантични погребения. 

 
3. Систематизирани и каталогизирани са гробните 

съоръжения за разглежданата територия. Установено е развитието 
на определени типове през късноантичния период. Регистрирани 
са нови варианти, дължащи се на продължаване на античната 
традиция, както и на чужди за местното население етнически 
елементи за периода на ІV–V век. Установено е извършването на 
късни помeнални практики. 

 
4. Разгледани са елементите на погребалния обред – 

ориентация и позиция на скелетите, наличие на гробни дарове, 
техния вид и разположение в гробните съоръжения. Търсена е 
взаимовръзка между пол, възраст и наличие на гробни дарове. 

 
5. Въз основа на сравнителен анализ на поставените 

като гробни дарове глинени съдове са регистрирани местни 
ателиета за производство на характерни за разглежданата 
територия (по своята форма и украса) керамични съдове. 

 
6. Разширени са хронологическите граници на 

различни категории керамични съдове, използвани в района като 
гробни дарове. 
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