
	 От	началото	на	ХХ	в.	съществува	
интерес	към	недвижимите	културни	ценности.	
Пионерите	на	българската	археология	братя	Шкорпил,	Богдан	Филов,	
Васил	Миков	и	Петър	Детев	посещават	областта	и	описват	известните	
на	местното	население	археологически	обекти	–	селищни	и	надгробни	
могили,	селища,	калета	и	манастири.
	 През	1972	г.	екип	от	специалисти	от	Националния	археологически	
институт	 и	 Института	 по	 тракология	 при	 БАН,	 катедра	 Археология	
при	 Софийския	 университет	 „Св.	 Климент	 Охридски“	 и	 Регионален	
исторически	 музей	 –	 Ямбол	 започват	 планирани,	 ежегодни	 разкопки	
на	 територията	 на	 античния	 град	 Кабиле.	 Археологическият	 екип	 е	
ръководен	 от	 проф.	 Велизар	 Велков,	 проф.	 Александър	 Фол,	 проф.	
Людмил	Гетов	и	др.	Съвместно	с	проучванията	на	тракийския	и	античен	
град	са	предприети	и	теренни	издирвания	в	прилежащата	му	територия.
	 В	периода	1973	–	1976	г.	под	ръководството	на	проф.	Александър	
Фол	 от	 Института	 по	 тракология	 при	 БАН	 са	 организирани	 четири	
експедиции,	които	обхождат	долмените	в	Странджа	и	Сакар.	По	време	
на	експедициите	„Сакар“	и	„Аполония	–	Странджа“	са	документирани	
всички	известни	и	запазени	до	този	момент	долмени	–	15	на	територията	
на	тогавашната	област	Ямбол.	Тези	мегалитни	паметници	са	свързани	
с	погребалните	практики	и	вярвания	на	траките.	По	време	на	теренните	
обходи	 са	 регистрирани	 и	 нови,	 неизвестни	 до	 тогава	 селища	 от	
ранната	желязна	епоха.

АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА 
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
	 Област	Ямбол	обхваща	3	355,5	кв.	км
Тя	включва	пет	общини	с	4	града	
и	105	села.	До	1987	г.	към	нея	
се	числи	и	община	Тополовград,	
която	понастоящем	е	част	
от	област	Хасково.	

Област	Ямбол	е	разположена	
в	средното	и	долното	течение	
на	р.	Тунджа	и	изцяло	
препокрива	водосборния	

ù	басейн.	

На	нейна	територия	се	намират	повече	
от	2300	археологически	обекта,	от		които	
около	1200	надгробни	могили.



	 През	1978		г.	Дора	Димитрова	и	Желязко	Попов	публикуват	каталога	
„Археологически	паметници	в	Ямболски	окръг“.	В	него	са	включени	205	
недвижими	културни	ценности	от	праисторическата	епоха	до	османския	
период.

	 През	1983	г.	започва	българо-немския	проект	в	микрорайона	на	
с.	Драма.	От	българска	страна	в	него	участва	Софийския	университет	
„Св.	 Климент	 Охридски“,	 а	 от	 немска	 –	 Саарландския	 университет.	
Международният	 проект	 е	 ръководен	 от	 проф.	 Александър	 Фол,	

Долмени	край	село	Хлябово



проф.	 Людмил	 Гетов,	 проф.	 Ян	 Лихардус	 и	 Илия	 Илиев.	 В	 резултат	
от	това	начинание	изцяло	е	проучена	селищната	могила	до	с.	Драма.	
Паралелно	 с	 разкопки	 международният	 екип	 предприема	 и	 системни	
теренни	 издирвания,	 които	 обогатяват	 археологическата	 карта	 на	
област	Ямбол	В	резултат	на	това	са	регистрирани	27	селищни	могили	и	
120	открити	селища	от	неолитната,	халколитната	и	бронзовата	епохи.

Археологически	разкопки	на	селищната	могила	до	с.	Драма

	 През	 2008	 г.	 започва	 международния	 проект	 „Tundzha	 Region-
al	 Archaeological	 Project“	 (TRAP).	 Той	 е	 ръководен	 от	 Илия	 Илиев	 и	
д-р	 Стефан	 Бакърджиев	 от	 Регионален	 исторически	 музей	 –	 Ямбол,	
д-р	Шон	 Рос	 от	 Университета	 в	 Нов	Южен	 Уелс	 –	 Сидни,	 Австралия	
и	 д-р	 Адела	Соботкова	 от	 Университета	 в	Мичиган,	 САЩ.	Целите	 на	
проекта	са	свързани	с	налагането	на	нова	методика	за	теренни	обходи.	
Резултатите	 от	 обходите	 са	 допълнени	 от	 сателитна	 навигация	 и	
сателитно	дистанционно	наблюдение.	С	помощта	на	информационните	
технологии	–	свързани	база	данни	и	ГИС	(географски	информационни	
системи)	–	е	постигнато	по-прецизно	документиране	на	недвижимите	
културни	паметници.	През	2009	г.	са	предприети	теренни	археологически	
издирвания	в	района	на	реките	Геренска	и	Дереорман.
	 През	следващите	години	от	развитието	на	проекта	са	посетени	
520	надгробни	могили,	намиращи	се	на	територията	на	област	Ямбол.	
Всички	те	са	маркирани	с	GPS	точки	и	тяхното	моментно	състояние	
е	описано	и	фотодокументирано.	Надгробните	могили	са	включени	в	
автоматизираната	система	„Археологическа	карта	на	България“.	Тези	
недвижими	културни	ценности	са	археологически	обекти	с	национално	
значение.



 През	2011	и	2012	г.	се	провеждат	теренни	проучвания	по	трасето	
на	газопровода	„Набуко“.	Инфраструктурният	обект	е	разделен	на	6	
участъка,	като	в	област	Ямбол	са	обходени	75	км	в	коридор	с	ширина	
50	м	–	от	българо-турската	граница	край	с.	Странджа	до	пътя	София	–	
Бургас	 при	 с.	 Лозенец.	 По	 време	 на	 теренните	 археологически	
проучвания	са	регистрирани	общо	40	обекта.

Карта	на	обектите,	регистрирани	по	време	на	обходите



	 През	 2013	 г.	 д-р	 Надежда	 Кечева	 от	 НАИМ	 –	 БАН	 провежда	
спасително	издирване	на	недвижими	културни	ценности	по	трасето	на	
Транзитен	газопровод	№	2	за	Република	Турция	в	участъка	между	село	
Лозенец	 и	 село	 Недялско.	 В	 обхождания	 участък	 с	 дължина	 19	 км	 и	
ширина	60	м	са	регистрирани	11	археологически	обекти.

	 През	 2018	 г.	 Тодор	 Вълчев	 от	 РИМ	 –	 Ямбол	 реализира	 проект,	
финансиран	 от	 Министерство	 на	 културата.	 Обходена	 е	 територията	
на	р.	Поповска	в	община	Болярово.	По	време	на	теренните	издирвания	
са	 посетени	 вече	 известни	 археологически	 обекти	 и	 са	 открити	 нови,	
неизвестни	 до	 този	 момент.	 Регистрирани	 са	 2	 крепости,	 27	 открити	
селища	и	22	надгробни	могили.



			 Издирванията	на	недвижими	културни	ценности	(археологически	
обекти)	 са	 важен	 елемент	 от	 теренните	 археологически	 проучвания.	
Този	 недеструктивен	 метод	 е	 важна	 „първа	 крачка“	 от	 планираните,	
дългосрочни	програми	за	проучване.	Правилно	обмислените	и	съвестно	
проведените	теренни	издирвания	могат	да	предоставят	важна	научна	
информация.

Тодор	Вълчев




