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2015 eXcavaTIons aT THe HIMITlIyaTa Tell, THe vIllage oF soKol, nova zagora 
MunIcIpalITy

Krassimir Leshtakov, Denitsa Illieva, Vanya Petrova, Tsvetana Popova

The total excavated area in 2015 was 375 sq. m and included the remains of 2 to 4 b. l. of the EBA layer. Several 
hearths (2 and 3 b. l. L5/M5) and a large circular oven (3 b. l., sq. L8/9) were unearthed. It was built on top of a clay bin (4 
b. l.). A complex of hearths was excavated in L/M6-7 (3 b .l.), revealing earlier thermal installations and storage bins (4 b 
.l.). Similar complexes in M7-8 and M9-10 are related to 4 b. l. They were associated with vessels found in situ, potsherd, 
mudbrick debris, stones, etc., in a burnt layer, rich in charcoal and carbonised cereals, found both in clay bins and out-
side them, perhaps kept in organic containers. Small finds: ceramic disks, a bull figurine, a miniature wheel model, a 
model of battle axe and a tool made from a cattle rib, possibly related to textile work. The pottery dates to the 4 b.l. in 
the EBA 1. The high number of thermal installations and storage bins replastered many times suggests that the central 
part of the tell had economic functions and was free of houses.

№ 33. РедОвнО aРхеОлОгИчеСКО ПРОучвАне нА 
ПРАИСТОРИчеСКАТА мАлевА мОгИлА дО С. веСелИнОвО, 

ОбщИнА ТундЖА, ОблАСТ ЯмбОл

Тодор Вълчев, Илия Илиев

През 2015 г. продължиха археологическите проучвания на Малева могила. Те се проведоха от 5 
юни до 1 юли под научното ръководство на Тодор Вълчев и Илия Илиев от РИМ–Ямбол. Заместник-
ръководител е гл. ас. д-р Таня Джанфезова от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Научни консултанти на 
проучването са доц. д-р Стефан Александров и гл. ас. д-р Виктория Петрова от НАИМ–БАН.

Праисторическата селищна могила се намира на 2 км югозападно от с. Веселиново. Разположе-
на е на левия бряг на р. Тунджа. Регистрирана е в Археологическата карта на България под № 2700159 
като Малева могила.

Целта на новите проучвания е да се изясни стратиграфската последователност, културната ха-
рактеристика и хронологическият обхват на пластовете в Малева могила. Проучва се кв. G 5 с площ 
25 кв. м. в най-северозападната част на селищната могила. Този квадрат се намира на 2 м западно от 
сондажа на Васил Миков от 1935 г. (Миков 1939, 196).

Археологическото проучване на селищната могила до с. Веселиново представи следната стра-
тиграфска последователност (обр. 1). Най-горният пласт, с дебелина до 0,20 м, е компрометиран от 
земеделската обработка на повърхността на селищната могила. В него се откриват фрагменти от ке-
рамични съдове, които са изработени на ръка и на бързо грънчарско колело. Следва пласт със свет-
локафяв цвят и рохкава структура. Дебелината му е от 0,16 до 0,20 м. В него се откриват фрагменти от 
керамични съдове, които са изработени на ръка и на бързо грънчарско колело и се отнасят към сред-
новековната епоха. Пластът се датира в ХІ–XII в. Той пласт покрива структура 9 – яма от същия пери-
од. Следващият пласт е с кафяв цвят и рохкава структура. Той е с дебелина 0,80 м. В него се откриват 
фрагменти от керамични съдове, които са изработени само на ръка и се отнасят към третата фаза на 
ранната бронзова епоха. В проучвания пласт се откриха фрагменти от кани с една дръжка с пъпка и 
косо устие (обр. 2), паници със завит навътре ръб на устието и украсени с псевдотунелести дръжки 
или вертикални врязвания. Откриха се и фрагменти от урни, украсени с релефни ленти и ямички, ко-
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ито са разположени под устието на съда. Предста-
вените керамични форми имат паралели сред ма-
териалите от селищната могила при с. Езеро, VІІ–ІI 
строителен хоризонт (Георгиев и др. 1979, 362-366). 
Откри се и една соха, която е направена от рог на 
елен. Подобни рогови сохи са известни и от ранно-
бронзовото селище до с. Езеро (Георгиев и др. 1979, 
189-190, обр. 116). В проучвания пласт не се откриха 
никакви структури, които да се отнасят към този 
етап на ранната бронзова епоха. В източната поло-
вина се разкри четвърти пласт със сиво-зелен цвят 
и глинеста структура. Неговата проучена дебелина 
е 0,26 м. Откритите керамични фрагменти също го 
отнасят към ранната бронзова епоха.

По време на археологическите проучвания се 
проучиха 3 структури.

Структура 7 е яма от ранната желязна епоха. 
Тя има кръгла форма с размери 1,40 м. Дълбока е 
1,18 м. В запълнителя на ямата се откриха фрагмен-
ти от керамични съдове, изработени на ръка. От-
криха се фрагменти от една керамична чаша с една 
дръжка (тип ІІ.1.А по типологията на Г. Нехризов), 
фрагменти от паници, които са украсени с канелю-
ри (тип І.А.1 по типологията на Г. Нехризов), както 
и единични фрагменти, украсени с щампи и врязани скачени S-ове (Нехризов 2008, 116-117, 119). В 
ямата се откриха и фрагменти от керамични паници със завит навътре ръб на устието и фрагменти 
от гърнета, които са украсени с пластични ленти с ямички и набождания под устието. Характерни са 
за третата фаза на ранната бронзова епоха. Подобни съдове са известни от археологическите проуч-
вания на селищната могила Езеро (Георгиев и др. 1979, 362-363). Откриха се и няколко фрагмента от 
съдове, които се отнасят към късния неолит – култура Караново IV. В ямата се откриха и части от две 
керамични тежести за стан, както и множество мазилки.

Структура 8 е яма от средновековната епоха. Ямата има овална форма с размери 1,00 × 2,30 м 
(СИ–ЮЗ / СЗ–ЮИ). Дълбочината £ е 0,46 м. Тя частично пресича югоизточната част на структура 7. В 
запълнителя на ямата се откриха фрагменти от керамични съдове, които са изработени на ръка и на 
бързо грънчарско колело. В структура 8 се откриха дребни парчета мазилка, въглени и животински 
кости. Откриха се още каменна тесла и костена игла.

Структура 9 представлява яма от средновековната епоха. Тя се локализира в северния профил 
на кв. G5. Ямата прилича на бутилка с тясна горна част и по-широка долна. Проучената £ част е с 
размери 1,25 × 0,50 м (И–З / С–Ю). Дълбока е 1,00 м. В запълнителя на ямата се откриха множество 

Обр. 2. Керамична кана. ранна бронзова епоха.

Fig. 2. Ceramic jug, Early Bronze Age.

Обр. 1. Северен профил на кв. G5.

Fig. 1. The northern cross-section of sq. G5.
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фрагменти от керамични съдове, които са били изработени на бързо грънчарско колело. По част от 
тях има следи от дефекти, получени при изпичането и формоването на съдовете. Откриха се фраг-
менти от ойнохое и паница със златиста декорация (тип ХХIV по типологията на Б. Борисов), както 
и изцяло запазена чаша с една дръжка (тип І по типологията на Б. Борисов) (Борисов 2002, 97, 130). 
Съдът се е напукал и е бил хвърлен в ямата. Керамичният материал позволява да датираме структура 
9 във втората половина на ХІ в.

През 2015 г. се извърши и аерофотографско заснемане на Малева могила до с. Веселиново.
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regular arcHaeologIcal eXcavaTIons oF THe preHIsTorIc Maleva MogIla near THe 
vIllage oF veselInovo, TundzHa MunIcIpalITy, yaMBol regIon

Todor Valchev, Ilia Iliev

The regular archaeological excavations at the prehistoric Tell Maleva mogila near village of Veselinovo, Yambol 
region continued during 2015. The tell is situated 2 km to the southwest from the village, on the left bank of the Tundzha 
River.

This work focused on excavating sq. G5. This square is situated very close to the trench made by Vasil Mikov in 
1935. The excavations provided information about four stratigraphic layers. The first one is the surface layer. The second 
one is dated back to the Mediaeval period, the 11th – 12th c. The last two layers are dated back to the third phase of the 
Early Bronze Age.

Three pits were also excavated. Feature 7 is a pit dated back to the Early Iron Age. The two other pits (features 8 
and 9) are dated back to medieval period (the 11th c.).

Various artifacts related to the everyday life of the prehistoric people were found during the archaeological ex-
cavations.

№ 34. геОмАгнИТнО КАРТИРАне ПО ТеченИеТО нА Р. АзмАКА ПРИ 
С. СъРневО, Общ. РАдневО, И С. ПшенИчевО, Общ. СТАРА зАгОРА

Крум Бъчваров, ралф Глезер, райнер Комп, Валеска Бекер, Никола Тонков,  
Петър Зидаров, Виктория русева

Недеструктивното теренно проучване беше проведено през периода 05–09.10.2015 г. в рамките 
на международния проект на Националния археологически институт с музей при БАН и Вестфалския 
университет в Мюнстер „Геомагнитно картиране по течението на р. Азмака“, в сътрудничество с 
Германския археологически институт. Заснемането обхвана обща площ около 260 дка, с което общата 
картирана територия през двете последователни кампании през 2014 и 2015 г. достигна около 420 дка 
(за кампанията през 2014 г., включително за методиката на проучването и използваната техника, вж. 
Бъчваров и др. 2015).
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