
СТАНОВИЩЕ 

ОТНОСНО: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор” на тема „Погребален обред в Североизточна Тракия, горното и средното 

течение на р. Тунджа през Късната античност”, с автор Красимир Георгиев Велков, 

докторант на самостоятелна подготовка в докторска програма Археология (Антична 

археология) на ШУ „Епископ Константин Преславски” от професионално направление 

2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки 

ОТ: доц. д-р Сергей Борисов Торбатов (НАИМ-БАН) 

Тематиката на дисертационния труд се явява личен избор на докторанта, 

продиктуван от неговите научни интереси и дългогодишни професионални занимания. 

Разработването на темата е напълно оправдано и наложително, предвид натрупването 

на изобилен емпиричен материал и големия дефицит на обобщаващи изследвания, 

надхвърлящи тясно локалния и микрорегионален мащаб. 

Дисертационният труд на Красимир Велков се състои от две части. Първата от 

тях (с обем 165 с.), обозначена като „Текст”, е с аналитико-интерпретационно 

съдържание. Втората част, включваща каталог и илюстрации (с общ обем 257 с.), макар 

и скромно обозначени от докторанта като „Приложения”, всъщност се явява интегрален 

компонент от дисертацията, тъй като съдържа в прецизно систематизиран и онагледен 

вид цялата емпирична база данни, от които са почерпани и на които се основават 

всички предложени анализи, изводи и обобщения. 

Текстовата част е структурирана в увод, 5 глави, заключение и списък на 

използваната литература 

Уводът (с. 2-10) съдържа задължителните „аксесоари” на всеки дисертационен 

труд, свързани с очертаване на териториалния и хронологически обхват на работата, 

набелязване на изследователската цел и задачи, обяснение на използвания понятиен 

апарат и на следваната в текста и приложенията структура. Горното и средното течение 

на р. Тунджа са достатъчно обширен и ясно детерминиран природо-географски регион, 

отличаващ се с редица специфики в историческата съдба и развитие през Късната 

античност, а това е своеобразно предизвикателство за целенасочена изследователска 

дейност и безспорна предпоставка за научна значимост на постигнатите резултати. 

Същевременно, отъждествяването на териториалния обхват на работата със 

Североизточна Тракия считам за некоректно и неприемливо както в географски, така и 

в исторически план, поради което, според мен, това определение би следвало да 

отпадне от заглавието при евентуална бъдеща публикация на дисертационния труд. 

Конкретните изследователски задачи са ясно и точно обособени в шест пункта и 

тяхното изпълнение неминуемо води към постигане на формулираната цел – 

многоаспектен анализ и културно-историческа интерпретация на погребалния обред в 

разглежданата територия през Късната античност.  

В Първа глава е представен подробен историографски преглед на състоянието на 

проучванията върху късноантичните некрополи по горното и средното течение на р. 

Тунджа, в съпоставка с други части на България. Коректно са очертани постиженията и 

недостатъците на досегашните разкопки и публикации, като са отбелязани обективните 

и субективни обстоятелства за негативите и е предложен начин за ефективно 

преодоляване на някои от тях чрез въвеждане на кратък, но информативен модел за 

публикация на „неатрактивни” паметници. За моя изненада, в историографския преглед 

не е споменат дисертационния труд на Мирослава Стоилова Георгиева (сега главен 

асистент в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Правно-исторически факултет, специалност 
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История) на тема „Погребални практики в Югозападна Тракия през римската епоха (І-

ІV век)”, защитен през 2009 г., който има множество допирни точки с работата на г-н 

Велков и е един от всичко на всичко трите (с Людмил Гетов и Йордан Гатев) защитени 

досега в България дисертационни труда на подобна тематика, включваща и 

късноримския период. 

В Глава ІІ (с. 20-41) са анализирани топографско-стратиграфските 

характеристики на късноантичните некрополи в разглежданата територия и е изяснен 

въпроса за тяхното положение в тогавашната селищна система. Установено е, че 

стандартното им ситуиране е по склоновете на възвишения, в близост до по-малки или 

по-големи реки, без закономерности относно посоката и разстоянието спрямо 

свързаните с тях селищни единици. Констатирано е продължаване на функционирането 

на двуобредните некрополи и през IV в., като съществуването и на могилни такива по 

това време в селските и планински райони се обяснява с по-силното присъствие и 

запазване там на местното тракийско население. Използването на по-рано издигнати 

могилни насипи за вторични погребения с инхумация се очертава като обичайна и 

широко разпространена практика по горното и средното течение на р. Тунджа през 

Късната античност. Що се отнася до извода, че „след навлизането и особено след 

утвърждаването на християнствотото като единствена религия в края на IV в., 

некрополите започват да се оформят около религиозните храмове извън пределите на 

селището” (с. 41), въпросът, според мен, е спорен, тъй като абсолютната и 

относителната хронология на некрополите и църковните постройки не са 

задоволително изяснени и много е вероятно поне някои от гробищните църкви да са 

доста по-късни от началната дата на функциониране на раннохристиянските 

некрополи. 

В Глава ІІІ (с. 42-61) е представена подробна класификация на регистрираните в 

разглежданата територия гробни съоръжения. Обособени са 6 основни типа, в рамките 

на които, въз основа на различни вторични белези, са разграничени множество 

подтипове и варианти. Като цяло, предложената класификационна схема е добре 

обмислена и приемлива, но държа да отбележа, че, според мен, дефинираният Тип ІV 

(с. 56: „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”) по нищо не се различава от Тип ІІ. Подтип ІІ.2. 

Вариант А (с. 47-48) и те би трябвало да се обединят, което неизбежно ще промени 

настоящата номерация. Освен това, Варианти C и D на Подтип ІІ.1 от Тип ІІ 

притежават характерните белези на т. нар. цистови гробове, които в съществуващите 

класификации обикновено се извеждат в отделен тип (с възможни типове или варианти, 

в зависимост от материала).  

В Глава ІV (с. 62-78) е коментиран начина на погребване, със специален акцент 

върху ориентацията и положението на скелета. Справедливо е отбелязано, че не всички 

отклонения могат да се считат като сезонни и не трябва да се изключва възможността 

за съзнателно търсено отклонение, дължащо се на чужди етнически елементи. 

Анализирани са и наличните данни от антропологически изследвания на костния 

материал, които дават ценна информация за расовия тип, възрастовите характеристики 

и патологията на починалите, а респективно – и на населението, обитаващо региона 

през Късната античност. Регистрираните останки от специфични съпътстващи 

погребението и поменални обреди с основание се разглеждат като обективни 

индикатори за етническа е религиозна принадлежност на част от местните обитатели. 

Глава V (с. 79-137) съдържа обстоен анализ и интерпретация на гробния 

инвентар, в чиито рамки съвсем правилно и аргументирано са разграничени 3 групи 

предмети: гробни дарове, лични вещи на покойниците и предмети, свързани с 






