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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационен труд 

за получаването на образователната и научна степен „Доктор“ 

Автор на дисертационния труд: Красимир Георгиев Велков, докторант на 

самостоятелна подготовка към Катедра „История и археология“ на Факултета по 

Хуманитарни науки на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. 

Тема: „Погребален обред в Североизточна Тракия, горното и средното 

течение на р. Тунджа през Късната античност“. 

Автор на становище: доц. д-р Иво Симеонов Топалилов (Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“). 

Предложеният дисертационен труд се състои от три основни части: Текст, 

Каталог и Приложения. Текстовата част включва Увод, пет глави, Заключение и 

Списък на използваната литература, общо 165 стр. Каталожната част съдържа пълен 

каталог на гробните съоръжения, обред и инвентар, открити в разглежданите в 

труда некрополи, общо 164 стр. Приложенията съдържат образи с карти, планове и 

схеми на некрополите и гробните съоръжения, диаграми, общо 39; табла с типовете 

гробни съоръжения, позиция на скелета и гробен инвентар, общо 48 и 2 таблици. 

Уводът (с. 2-10) представя предмета, териториалния и хронологически обхват 

на изследването, както и основните проблеми на историческото развитие на 

посочения регион през Късната античност. Основна цел на изследването е да се 

проследи промяната на етническия състав и религиозна принадлежност на 

населението въз основа на динамиката на погребалния обред, което ще се 

осъществи въз основа на непубликуваните резултати от многогодишните 

археологически проучвания, ръководени под една или друга форма от докторанта. 

Първа глава (с. 11-19) представя основните достижения в историографията 

при проучването на различните видове некрополи от разглежданата епоха, както и 

причините, довели до тяхното проучване. Последните са представени тъй като те 
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обуславят характера и степента на проучване на некрополите в посочения ареал. За 

да се намери тяхното място в историческото развитие на Тракия, докторантът е 

представил също така и основните историографски проблеми на некрополи, 

разположени извън разглеждания ареал. 

 Втора глава (с. 20-41) представя анализ на разглежданите в дисертационния 

труд 17 некропола в следните аспекти: топография и стратиграфия на некрополите 

и гробните съоръжения и връзката на некрополите със селищата и култовите 

обекти. Той позволява на дисертанта да достигне до заключението, че некрополите 

са били разположени на видими от голямо разстояние местности и височини, 

разположени край пътищата, като за момента не може да се открие закономерност 

при посоката и разстоянието между тяхното разположение и селищата; най-

многобройна част от некрополите се разполагат на разстояние между 200-300 м от 

селището. Анализът позволява също така да се заключи, че биритуалните 

некрополи през IV в. продължили своя живот основно в селските и планинските 

райони. Причините за това се търсят в разпространението на християнството 

първоначално в градските центрове, но и на силното присъствие на местно 

тракийско население в съответните райони. Тук е необходимо да се посочи, че 

използването на част от характерните за местните траки обреди е възможно 

всъщност да са следствие и от появата на ново население от малоазийските 

провинции, чиято миграция към Тракия е добре отразена в писмените извори. 

 Трета глава (с. 42-61) дискутира специфичните проблеми на отделните 

типове гробни съоръжения, разкрити в некрополите в разглеждания ареал и епоха. 

Отделя се специално внимание на тяхните специфични характеристики, като 

анализът на резултатите от археологическите проучвания на докторанта му 

позволява да допълни някои от известните основни типове с нови подтипове с 

варианти в зависимост от оформлението на самото гробно съоръжение, 

отсъствието или наличието на покритие, облицовка и др. Проблемите на гробните 

съоръжения са поставени в контекста на ситуацията в Тракия и западното 

Черноморие, което позволява разкриването на използването на различните гробни 
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съоръжения в Тракия в хронологически и географски аспект, както и традициите, 

свързани с тях. Прекратяването на използването на част от тях се свързва, както с 

промяната на етническата характеристика на населението, така и на неговата 

религиозна принадлежност, свързано с навлизането и разпространението на 

християнството. Бурните процеси, настъпили в Тракия следствие от тези промени, 

обуславят и значителното разнообразие на гробните съоръжения през IV в. в 

сравнение с последвалите векове. 

В Четвърта глава (с. 62-78) се разглеждат проблемите, свързани с 

използваните погребални практики – начин на погребване, ориентация и сезонно 

отклонение, положение на долните и горни крайници и др. Тяхният анализ ясно 

очертава промяната, която се осъществила през IV в. с разпространението на 

християнството, но и със запазването на езическите отживелици, особено в 

случаите с наличието на въглени или слой от въглени в пълнежа на гробната яма 

при трупополагането, за сравнително дълъг период от време след това. 

Използването на по-рано издигнати могилни насипи за вторични погребения с 

инхумация е обичайна и широко разпространена практика в разглеждания регион. 

За да може картината да бъде по-пълна, са представени и резултатите от 

остеологическите анализи, където това е било извършено. 

В последната, Пета глава (с. 79-137) са разгледани гробните дарове, лични 

вещи и предмети. Сред тях преобладват глинените дарове (съдове, чаши, 

балсамарий, лампи), стъклени съдове (гутус, балсамарий, чашки, бутилки и др.) и 

монетите, основно като „Харонов обол“, но и като свидетелство за социалния статус 

на починалия с тенденция към намаляне на тяхното използване през V-VI в., 

разположението им в рамките на гроба и значението им за гробния обред. 

Специално внимание е отделено върху храната като гробен дар, в случая като 

жертвена храна. Личните вещи са разделени условно на накити, елементи на 

костюма и тоалетни принадлежности. Целият този разнообразен материал е 

анализиран, с привлечени паралели от други некрополи от България и чужбина. 
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Заключението (с. 138-142) предава в синтезиран вид основните наблюдения, 

направени в хода на анализа на емпиричния материал в предходните глави, 

свързани с проникването и разпространението на християнството според 

материалите от некрополите, съпътстващите го промени в гробните съоръжения, 

ритуали и гробни дарове, както и върху етническите промени на населението в 

разглеждания регион. 

Списъкът на използваната библиография (с. 143-165) съдържа внушителен 

брой заглавия на наши и чужди изследователи, използвани при направата на 

настоящия дисертационен труд. 

Каталожната част на дисертационния труд съдържа описание на 473 

погребения със съответното гробно съоръжение, използван ритуал, гробен 

инвентар, лични вещи и библиографска справка. Голяма част от представените 

погребения са непубликувани, а други се представят по-детайлно в сравнение с 

първичните им публикации. Тези описания са с безспорен приносен характер, 

както и останалите приложения са достатъчно информативни и са неотделима част 

от аргументацията на тезите и изводите, направени в основния текст. 

С представения дисертационен труд докторантът се показва като завършен и 

задълбочен изследовател с формирани аналитични умения. Чрез него той 

представя и анализира материал, който произлиза от археологически проучвания, 

осъществени под неговото ръководство в рамките на две десетилетия. По този 

начин настоящият труд се явява и един венец на научната дейност на Красимир 

Георгиев Велков. Тъй като голяма част от разглеждания материал е непубликуван, 

чрез настоящата дисертация той ще влезне в научна употреба и ще даде подтик за 

извършването на по-нататъшни изследвания върху повдигнатите проблеми.  

Авторефератът, чийто обем (48 с.) надвишава изискванията, представя 

синтезирано дисертационния труд. Приложената справка за приноси отразява 

правдоподобно постигнатите резултати. Представените по темата публикации 

отговарят на минимално изискуемите, като една от тях е на чужд език. 






