


№ 10. АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА КОМПЛЕКСА  
ОТ КРЪГОВИ РОВОВЕ КАЗЛАЧА

Виктория Петрова, Тодор Вълчев

Основна цел на археологическите разкопки на комплекса от кръгови ровове Казлача през 2020 г. 
е получаването на предварителна информация за датировката, големината и характерa на запълване 
на рова от най-голямата кръгова структура A. Проучването е реализирано в периода 13.09 – 24.09.2020 
г. в рамките на проект, финансиран от Министерство на културата по програмата за предоставяне на 
целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация. Научен 
ръководител е гл. ас. д-р Виктория Петрова (НАИМ – БАН). В проекта участва и Тодор Вълчев (РИМ 
– Ямбол).

Разкопките са концентрира-
ни в югозападната част на струк-
тура А, където, напречно на ли-
нейната аномалия, са заложени два 
сондажа – АI и АII (обр. 1, 2). Сон-
даж АI попада в кв. Gg-9, Gg-10, Ff-
10. Размерите му са 1,5 × 30,40 м, а 
дългата му страна е ориентирана 
в посока СИ – ЮЗ. Цял напречен 
разрез на структурата е направен 
чрез траншея с широчина 0,70 м 
пред западния профил на сондажа. 
Той показва, че кръгова структура 
А представлява съоръжение, със-
тоящо се от ров и разположени от 
двете му страни ями (обр. 3.1). Об-
щата широчина на съоръжението 
е 15 м, а максималната дълбочина 
5,20 м, измерени на и от нивото на 
регистриране (обр. 3.2-3).

Ровът има обърнатоконична 
форма с широчина 9,80 м и дълбо-
чина 4,90 м. Вътрешната му стена 
е по-стръмна, докато външната е 
по-полегата и в нея е оформена гър-
бица. Дъното е равно, със заоблени 
ръбове и широчина 0,80 м; устано-
вено е на дълбочина 5,70 м от по-
върхността – н.в. 143,76 м (обр. 3.2). 
От двете страни на рова в полегати 
участъци с широчина 3 до 4 м е раз-
положена по една яма – структури 1 
и 3 (обр. 3.1-3). Ямите имат вероятен 
диаметър около 2 м и са запълнени 
на два етапа.

Най-долната част на рова е 
запълнена с кафяв рохкав пласт с 
дебелина 2,40 м, примесен с въглен-
чета и миниатюрни мазилки. По-
горният пласт е тъмносив рохкав 
и примесен с миниатюрни мазил-

Обр. 1. Казлача. Геомагнитен план на кръговите структури  
с разположението на сондажи AI и AII

Fig. 1. Kazlacha. Magnetic plan of the circular ditches and the position  
of trenches AI and AII

Обр. 2. Казлача. Сателитна снимка на кръгова структура А  
с разположението на сондажи AI и AII

Fig. 2. Kazlacha. Satellite image of circular enclosure А and the position  
of trenchеs AI and AII
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Обр. 3. Казлача: 1 – Хоризонтален план на археологическите сондажи; 2-3 – стратиграфски профили на сондаж 
АI; 4 – сондаж AII; 5 – структура 2. Легенда: 1 – сиво-кафяв пласт; 2 – сиво-черен плътен пласт;  

3 – тъмнокафяв плътен пласт; 4 – светлокафяв рохкав пласт; 5 – тъмнокафяв рохкав пласт, примесен  
с мазилки; 6 – кафяв глинест пласт; 7 – тъмносив рохкав пласт, примесен с миниатюрни мазилки

Fig. 3. Kazlacha: (1) horizontal plan of the trenches; (2-3) stratigraphic profiles of trench АI; (4) trench AII; (5) feature 2. 
Key: (1) gray-brown layer; (2) gray-black solid layer; (3) dark brown solid layer; (4) light brown loose layer; (5) dark brown 

layer mixed with burnt daub pieces; (6) brown, clay layer; (7) dark gray, loose layer mixed with burnt daub pieces

НАИМ – БАН – АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ И РАЗКОПКИ ПРЕЗ 2020 г.222



ки. Дебелината му е 0,70 – 0,80 м. 
Отгоре лежи отново кафяв рохкав 
пласт с дебелина около 1,20 м. По-
горният хомогенен светлокафяв 
и рохкав пласт с дебелина от 0,40 
до 0,70 м покрива рова, външна-
та яма, както и южния край на 
вътрешната яма. Той е покрит от 
тъмнокафяв плътен пласт с дебе-
лина 0,15 – 0,20 м. Най-горният 
пласт от запълнителя на ров А е 
сиво-черен и плътен, примесен с 
въгленчета и миниатюрни мазил-
ки. Дебелината му в централната 
част на съоръжението е 0,60 м, до-
като в периферията е около 0,10 м. 
Керамиката от този пласт е пред-
ставена от дребни и средноголе-
ми предимно стенни фрагменти 
с ерозирали повърхности. Ров А 
е покрит от сиво-черен рохкав 
пласт (орница) с дебелина 0,45 – 
0,50 м.

Сондаж АII попада в кв. Gg-
11, на около 12,50 м северозападно 
от сондаж АI. Размерите му са 12 × 1,5 м (обр. 3.1). В него са разкопани само най-горните пластове, 
запълващи рова, и е разкрита част от вътрешната му стена (обр. 3.4). Сондажът не е изцяло проучен; 
достигната е дълбочина около 1 м от повърхността.

Освен двата сондажа, пресичащи рова, е проучена и част от яма (структура 2), разположена 
в северозападната част на кв. Gg-10 (обр. 3.1). Тя е частично проучена (обр. 3.1, 3.5) и се намира от 
вътрешната страна на рова, идентично на разположението на другата вътрешна яма (структура 1). 
Запълнена е с тъмносив рохкав, примесен с миниатюрни мазилки, пласт и е покрита със сиво-черния 
плътен пласт. Разстоянието между двете вътрешни за рова ями е около 5 м.

Характеристиките на разкритите в двата сондажа керамика и находки датират ров А в нача-
лото на късния неолит в Тракия, а именно в периода Караново III. Радиовъглеродните дати го вмес-
тват в хронологическия интервал 5673 – 5554 cal BC. Част от най-характерните керамични форми 
са обърнатоконични паници (обр. 4.1-2), цилиндрични чаши с висока дръжка (обр. 4.7), купи (обр. 
4.4), затворени гърневидни съдове (обр. 4.3, 4.5), крачета на съд (обр. 4.9), вертикални дръжки (обр. 
4.6, 4.8) и др. Украсата е предимно набодена (обр. 4.10, 4.13), но се срещат и канелюри, и релефна (обр. 
4.11-12).

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT THE KAZLACHA COMPLEX  
OF CIRCULAR DITCHES

Viktoria Petrova, Todor Valchev

Summary

In 2020, the archaeological research at the Kazlacha complex of circular ditches was concentrated in the south-
western part of circular structure A (figs. 1; 2). The cross section of the linear anomaly in trench AI showed that the 
circular structure A is 15.0 m wide and 5.20 m deep, measured at the point of detection (fig. 3.2-3). The structure consists 
of a deep ditch with steep walls, which in the top 1.50 – 2.0 m are slanting. It is between 3.0 m and 4.0 m wide. Two pits 
(features 1 and 3) were situated in the slanting part, close to the inner and outer side of the ditch (fig. 3.1, 3.3). The pits 
have a diameter up to 2.00 m and were filled in two stages.

The ditch has an inverted-conical profile 9.80 m wide and 4.90 m deep. The inner side is steeper while the outer 
side is slanting and in it a hump was formed. The bottom of the ditch is flat with rounded corners about 0.80 m wide. It 

Обр. 4. Казлача. Керамика от сондаж АI

Fig. 4. Kazlacha. Pottery from trench АI
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was reached at a depth of 5.70 m from the surface (143.76 m altitude) (fig. 3.2). The ditch was filled by three main layers. 
The topsoil layer covers it together with the two border pits.

The characteristics of the pottery and the finds, found in the trenches, date ditch A to the beginning of the Late 
Neolithic in Thrace – the Karanovo III period. Radiocarbon dates place it in the timespan 5673 – 5554 cal BC. The more 
characteristic ceramic forms include inverted-conical bowls (fig. 4.1-2), cylindrical cups with high handles (fig. 4.7), 
bowls (fig. 4.4), closed pots (fig. 4.3, 4.5), legs from vessels (fig. 4.9), vertical handles (fig. 4.6, 4.8) etc. The decoration is 
mainly stabbed (fig. 4.10, 4.13), but also includes channels and reliefs (fig. 4.11-12).

Viktoria Petrova, National Archaeological Institute with Museum – Bulgarian Academy of Sciences, 2 Saborna Str., 1000 Sofia, 
viki5rova@yahoo.com

Todor Valchev, Regional Museum of History – Yambol, 2 Byalo more Str., 8600 Yambol, tvvulchev@gmail.com

№ 11. ГЕОФИЗИЧНО ПРОУЧВАНЕ ДО С. ХАДЖИДИМИТРОВО, 
ЯМБОЛСКО

Виктория Петрова, Никола Тонков

Недеструктивното теренно археологическо проучване (геомагнитно картиране) на археологи-
ческия обект Хаджидимитрово се проведе в периода 20 – 30.10.2020 г. под ръководството на гл. ас. 
д-р Виктория Петрова (НАИМ – БАН). То представлява последния етап от няколкогодишните не-

деструктивни проучвания с основна 
цел установяване разположението, 
териториалния обхват и характе-
ристиките на разкритите в региона 
археологически паметници (Зидаров 
и др. 2015, 8; Петрова, Тонков 2019; 
Петрова, Тонков 2020).

Геомагнитното картиране е из-
вършено от гл. ас. д-р Никола Тонков 
(НАИМ – БАН) и стажант-геофизик 
Драгомир Драгомиров (студент, СУ 
„Св. Климент Охридски“). Финан-
сирането е осигурено от Министер-
ството на културата на Република 
България по програма за предоставя-
не на целева финансова подкрепа за 
теренни археологически проучвания 
и теренна консервация.

Целта на проучването е да се 
очертаят южната и източната гра-
ници на праисторическия обект в 
м. Тандарски баир, при което окон-
чателно да се изясни неговият те-
риториален обхват. Положена е 
ориентирана по посоките на света 
план-квадратна мрежа, състояща 
се от общо 103 квадрата с размери 
30 × 30 м. Полевите измервания са 
извършени с двойна конфигурация 
на флуксгейт градиометър GRAD 
601 на фирмата Bartington, Англия. 

Обр. 1. Районът на Хаджидимитрово. Топографска карта  
с резултатите от магнитната градиометрия през 2020 г.  
(карта: Н. Тонков, П. Лещаков; по Зидаров и др. 2015, обр. 1; 
Петрова, Тонков 2019, обр. 2; Петрова, Тонков 2020, обр. 1)

Fig. 1. The area of Hadzhidimitrovo, topographic map with the results  
of magnetic gradiometry in 2020 (map: N. Tonkov, P. Leshtakov; after 

Zidarov et al. 2015, fig. 1; Petrova, Tonkov 2019, fig. 2;  
Petrova, Tonkov 2020, fig. 1)
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