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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационен труд за получаване 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 Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“. 

Тема: „Погребален обред в Североизточна Тракия, горното и 

средното течение на р. Тунджа през Късната античност“. 

Рецензент: проф. д-р Венцислав Н. Динчев (Национален 

археологически институт с музей – БАН). 

Рецензираният дисертационен труд съдържа: основен текст (165 

стр.), вкл. увод, пет части/ глави, заключение и библиографски списък; 

каталог на гробни съоръжения и инвентар с 473 каталожни номера (164 

стр.); приложения – географски и топографски карти, графични планове и 

разрези, диаграми, таблици, систематизиращи каталожната информация, 

табла със снимки и рисунки (общо 93 стр. с 2 таблици, 39 обр. и 48 табла).  

В увода (с. 2-10) се определя предмета и обхвата на изследването – 

погребалният обред в Североизточна Тракия от края на III до началото на 

VII в. Във връзка с това може да се отбележи, че коректната форма на 

посоченото по-горе заглавие на труда би следвало да е „Погребален обред 

в Североизточна Тракия (горно и средно течение на р. Тунджа)...“. В увода 

е представено в сбит вид историческото развитие на областта, която през 

Късната античност е била поделена между провинциите Thracia и 

Haemimontus. Акцентът е поставен върху промените в етническия състав 

на населението и неговата християнизация. Накрая в увода са посочени 

кратко и ясно основната цел и задачите на труда. Те предопределят 

структурата му. Дадени са също разяснения за конкретните гробни 

съоръжения,  включени в изследването, за представянето им в каталога и 

приложенията. 

Първата глава (с. 11-19) е историографска. Съдържа обстоен преглед 

на осъществените досега проучвания на късноантични некрополи и 

гробове в Североизточна Тракия. Съдържа и преглед на аналогичните 

проучвания в останалата територия на днешна България и в съседни на 

североизток територии. Вторият не е пълен, което е разбираемо предвид 
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обхвата на рецензирания труд. Не намирам обаче за особено сполучлив 

начина на представяне на проучванията – първо за големите центрове, а 

после според повода за самите проучвания: изграждане на язовири и 

напоителни системи; селскостопанса обработка на земята; строителство на 

пътна инфраструктура и т.н. (с. 13 сл.) Препоръчително, според мен, е 

също едно по-ясно разграничаване на местните – за Североизточна 

Тракия, от останалите проучвания, както и на обобщаващите изследвания 

от публикациите за конкретни некрополи и гробни съоръжения. То би 

способствало за по-систематизирания вид на изложението. 

Втората глава (с. 20-41) е за характеристиката на проучваните 

некрополи от областта – общо 17, от които 12 могилни и 5 плоски. Те са 

представени първо според географското и топографското си 

местоположение (с. 20-21). След това са разграничени според вида на 

обектите, които са обслужвали – градски некрополи и некрополи на други 

селища и обекти (с. 21-22). Следва конкретното им описание с подробна 

информация за тяхното ситуиране, за техния вид, вкл. данни за отделните 

могили при могилните некрополи, за степента им на проученост, за броя и 

вида на изследваните в тях гробове (с. 22 сл.). Накрая е обобщението. 

Важни в него са изводите за продължаващата биритуалност в местните 

некрополи през късноримската епоха, както и за широко разпространеното 

тук вторично използване на по-ранни могилни насипи. В това отношение 

Североизточна Тракия се различава от съседните ѝ на север и запад 

области  – от днешна Североизточна България и от Западния черноморски 

бряг (с. 38-39).  

Авторът познава отлично обсъжданите некрополи. Ръководил е или 

е участвал лично в теренното изследване на някои от тях – на вторичните 

могилни некрополи при с. Любенец, Новозагорско, в м. Юреня край Нова 

Загора, на рида Лагун край гр. Твърдица, както и на големия плосък 

некропол при с. Караново, Новозагорско. Това несъмнено е предимство за 

рецензирания труд. Бележките ми към втората глава са предимно от 

формално естество. Има какво да се желае например по отношение на 

синтаксиса и стила на текста. Тук-там в изложението се „откриват 

погребения“ (с. 28, 30, 40), а в една надгробна могила „са разкрити... 

каталожни номера“ (с. 25). По същество, известни резерви имам относно 

начина на представяне на некрополите на Августа Траяна. С последен 

номер – № 17, в прегледа на некрополите тук е посочен конкретен обект в 

днешна Стара Загора с 5 проучени гроба от IV–V в. (с. 36), от които в 
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каталога на гробовете е представен само един (с. 163, № 473). Броят на 

разкритите гробове и гробници от некрополите на големия античен и 

късноантичен град обаче надхвърля 1000 (с. 37) и е логично да възникне 

въпроса защо само споменатият обект/некропол и съответният гроб са 

отразени по този начин? Изследването на некрополите и гробните 

съоръжения на/от Августа Траяна е напълно достатъчно за отделен, 

самостоятелен дисертационен труд, какъвто подготвяше преди години 

колегата Красимир Калчев. За съжаление, преждевременната му кончина 

прекъсна неговите плодотворни усилия. С оглед на рецензирания тук труд 

мисля, че с една подходяща обосновка некрополите и гробните 

съоръжения от Августа Траяна могат да се изключат от основния предмет 

на изследване. Разбира се, това не означава информацията за тях да не се 

ползва в анализите и изводите в хода на изследването. Това, впрочем, 

прави авторът в тази и в следващите части на труда.   

В третата глава (с. 42-61) е представена класификация на гробните 

съоръжения. Разграничени са 6 типа гробни съоръжения: I – 

трупополагания на нивото на древния терен под могилен насип; II – 

трупополагания или трупоизгаряния в обикновени гробни ями (с два 

подтипа – без или с покритие, всеки от които с по няколко варианта); III – 

трупоизгаряния или трупополагания в стъпаловидни гробни ями (с три 

подтипа – без или с покритие/ ограждане на долната или горната част на 

ямата, всеки от които с по няколко варианта); IV – трупополагания в 

обикновени ями със стреховидни покрития от тегули непосредствено над 

погребаните индивиди; V – трупоизгаряния с останки, събрани в урни; VI 

– трупополагания в шахтови гробове с ниши. Докато повечето гробове се 

отнасят към типове II и III, то към типове V и VI принадлежи само по един 

от изследваните и представени тук гробове. Известен брой гробове са с 

неустановима форма на гробните ями.  

При класификациите на гробни съоръжения от даден некропол или 

област, каквато е и предложената, определящи обикновено са опитът и 

предпочитаниията на съответния проучвател. В случая нямам принципни 

възражения, но все пак мисля, че има необходимост от допълнителни 

пояснения за обособяването например на тип IV (с. 56). Разграничаването 

на съответните гробове от тези, отнесени към тип II.2.А – със стреховидни 

покрития от тегули над гробните ями (с. 47-48), има резон, но, според мен, 

не до степен на отнасянето им към различни типове. В предложената 

класификация не е отразено наличието на дървени гробни съоръжения – 
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ковчези и други, което иначе е установено косвено при някои от 

съответните гробове (гл. V, с. 135, 136-137).  

Четвъртата глава (с. 62-78) е посветена на начина на погребване. С 

оглед на късноантичните гробове, които са предмет на изследване в 

рецензирания труд и са преди всичко с трупополагания, начинът на 

погребване е представен чрез ориентацията на погребаните, а също чрез 

позицията на долните и горните им крайници. С точна християнска 

ориентация са около една трета от изследваните гробове, които подлежат 

на определяне по този показател. Дискутирани са причините за 

отклоненията при останалите – сезонни отклонения, съобразяване с 

условията на конкретния терен и др. С оглед на положението на 

крайниците – долни и горни, са разграничени 11 позиции, някои от които с 

варианти. Описани са и няколко особени случая. В тази глава са 

представени и резултатите от антропологическите изследвания, 

осъществени при част от проучените некрополи и гробове. Накрая са 

обсъдени езическите преживелици, както и възможностите за етническа 

интерпретация, базирани на специфични характеристики на начина на 

погребване. В доста от гробовете например е установено наличие на 

въглени, които са индикатор за поменални обреди, свързани с огън. В 

зависимост от количеството и мястото на въглените в гробните ями са 

разграничени няколко варианта. Като цяло наличието на въглени в 

насипите на ямите се схваща като израз на езически преживелици, а в 

случаите когато наличието им е значително – в слой под и/или над скелета, 

се допуска въз основа на паралели и чужда етническа принадлежност.  

С характеристиката на начина на погребване авторът се доказва като 

изграден професионалист с интереси и практическа реализация в 

предметната област на дисертацията. На места дори, според мен, е по-

скрупульозен от необходимото – примерно с 11-те позиции и вариантите 

им относно горните и долните крайници на погребаните индивиди (с. 66-

69). Съзнавам, че това увлечение е резултат от усилията да се 

систематизира значителна по обем информация. 

Последната пета глава е с най-голям обем (с. 79-137). Тя представя 

гробния инвентар последователно, съобразно двете му установени 

категории – гробни дарове и лични вещи. Накрая са представени и 

„предмети, свързани с изграждането на гробното съоръжение“. Дарове са 

открити предимно в гробове с късноримска датировка. Разгледани са 

последователно, според вида им: трапезна битова керамика (чаши, паници, 
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купи, амфорки, кани и др.) от 70 гроба в 10 некропола; 5 глинени лампи от 

отделни гробове в 4 некропола; стъклени съдове от десетина гроба в 4 

некропола; монети, преди всичко бронзови/медни, от 28 гроба в различни 

некрополи. В малък брой гробове – общо 12, като дар е поставяна и храна 

предимно с животински или птичи произход. Личните вещи, откривани в 

гробовете, са накити или елементи на костюма. Накитите са разнообразни: 

общо 70 обеци от различни типове (и чифт надушници ?), от благороден 

метал или бронз/мед; две игли за коса и една спирала за вплитане в коса; 

мъниста от огърлици, от стъкло (предимно), кост, глина, злато, сребро 

и/или бронз, както и три закопчалки за огърлици – общо от 59 гроба; два 

медальона от различни гробове и некрополи, единият от които е стъклен, а 

другият – сребърен; две торкви от бронзова тел, също от различни места; 

14 пръстена от различни типове от бронз/мед (предимно) или желязо (един 

екземпляр); 54 гривни от различни типове, от сребро, бронз/мед или 

стъкло. Разнообразни са и елементите на костюма. В три от некрополите 

са открити общо 11 фибули, предимно луковични, от бронз, вкл. три 

позлатени, и една желязна. В 28 гроба от 12 некропола са открити токи и 

други коланни аксесоари. Те са от различни типове и са изработени от 

бронз (предимно), сребро или желязо (по един брой). В няколко гроба са 

открити железни цинтове за обувки. Няколко са и случаите на открити 

кремъци, ползвани вероятно за огниво. В гробния инвентар с единични 

бройки са представени и други предмети – железен стилус, две железни 

ножчета, бронзова игла за шев, каменно зарче, част от глинена тежест. При 

т.нар. предмети, свързани с изграждането на гробните съоръжения, са 

изложени данни за форматите на използваните на места тухли и тегули, 

както и за откритите в известен брой гробове железни гвоздеи, 

свидетелстващи косвено за несъхранени дървени съоръжения. 

Последната глава демонстрира всестранната подготовка на автора 

като археолог, посветил се на Късната античност изобщо. Описанието и 

сравнителният анализ на/за вещите и накитите от гробния инвентар, 

особено на представените с по-голям брой екземпляри, са от значение не 

само за характеристиката на изследваните некрополи, но и за познанията 

ни за съответните видове артефакти. Очевидно работата по тази глава е 

отнела най-много време и вероятно е била подготвена последна, което... е 

довело и до поводи за някои критични бележки. Излишно е например 

идентичното повторение на статистическата информация за глинените 

съдове от гробния инвентар, представена първо на стр. 79, а после и на 
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стр. 95. Споменатите по-горе „предмети“ от гробните съоръжения са 

всъщност техни строителни материали и елементи, и би следвало да не се 

разглеждат тук, а в третата глава.  

Заключението (с. 138-142) представя основните изводи на труда – за 

постепенното налагане на инхумацията като единствен начин на 

погребване, за характерното в областта вторично използване на по-ранни 

могилни насипи, за обвързването на някои специфики в обреда при 

отделни гробове с чуждо етническо присъствие – например наличието на 

пласт от въглени под и/или над скелета, и т.н. Обърнато е внимание на 

т.нар. празни гробове, на разширяването на техния ареал на 

разпространение с местни примери. Изложени са отново синтезирани 

резултати от анализите относно ориентацията на гробовете, позицията на 

крайниците на погребаните индивиди, вида на даровете и личните вещи, 

откривани в гробовете.  

Заключението добре онагледява постигнатите резултати от 

изследването. Нямам възражения по същество, но намирам за необходимо 

прецизирането на някои твърдения – например „преустановява се 

практиката за издигане на надгробни могили и типът гробно съоръжение, 

свързан с тях“ (с. 138-139). Не е пояснено кое или кои точно гробни 

съоръжения са характерни само за могилните погребения. За вторични 

гробове от V–VI в. в могила край гр. Хасково се посочва, че в тях „са 

открити единствено монети и елементи на въоръжение, което вероятно е 

причинило смъртта на погребаните“ (с. 142). Редно е да се уточни, че от 17 

вторични гроба в тази могила, монети са открити само в един, а „елементи 

на въоръжение“ (вероятно върхове на стрели) – също в един двоен, 

нестандартен гроб.      

Предвид широкия спектър на изследователските задачи на 

рецензирания труд, биха могли да се посочат полезни публикации, които 

не са използвани в него и отсъстват от приложения библиографски списък 

(с. 143-165), но смятам, че и наличните близо триста български и чужди 

заглавия го обезпечават в достатъчна степен. 

Каталогът и приложенията, чиито обем и съдържание представих в 

началото, имат съществен принос за определянето на рецензирания труд 

като научно постижение с приносен характер. Каталогът е информативен, 

изготвен като цяло в съответствие с методическите изисквания за 

каталожна документация. Приложенията онагледяват добре разглежданите 
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