


(обр. 1). Два обекта са с предполагаем селищен характер, а другите два са надгробни могили. Обект 
№ 1, разположен точно на българо-турската граница, е известен като обект № 1000 още от терен-
ните издирвания по ревизия C и D и ревизия E на газопровод „Набуко“ (Бояджиев 2012; Бояджиев 
2013). Откритите материали на повърхността го датират основно в РЖЕ (обр. 2). Единични керамич-
ни фрагменти свидетелстват и за КЖЕ. Обект № 2 се намира на 400 м Сз от обект № 1 и е датиран в 
желязната епоха и Античността. Обекти с №№ 3 и 4 са в непосредствена близост един до друг. Обект 
№ 4 е известен като обект № 1039 още от теренните издирвания по ревизия E на газопровод „Набуко“ 
(Бояджиев 2013). 

Всички регистрирани обекти са предвидени за последващи археологически проучвания преди 
началото на строителството на газопровода. 
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FIELD SURVEY ALONG A GAS PIPELINE INFRASTRUCTURE PROJECT IN THE TERRITORIES  
OF STRANDZHA AND GORSKA POLYANA VILLAGES, BOLYAROVO MUNICIPALITY

nadezhda Kecheva

The field survey was conducted according to a contract between NAIM – BAS and “Bulgartransgaz” EAD. It was 
executed using non-destructive methods used for full-coverage of transport and gas pipeline infrastructure projects 
(Kecheva 2019). During the field survey an area of about 44 ha was covered. Part of the gas pipeline route was identical 
as Nabucco gas pipeline route (Бояджиев 2012, Бояджиев 2013). More than 95 % of the area was in pasture covered by 
grass. Surface visibility range was between 0 and 20 %. Four archaeological sites were registered (Fig. 1). Two of them 
were settlements, and the others – burial mounds. Site 1 dated to the Early and Late Iron Age (Fig. 2). It was known from 
the field survey on Nabucco gas pipeline. Site 2 dated to the Iron Age and Antiquity. All registered sites are going to be 
excavated prior the beginning of the construction work of the gas pipeline. 

№ 31. тереННи изДирВаНия На територията На ВоДосБорНия 
БасеЙН На река попоВска В оБЩ. БоляроВо

Тодор Вълчев, Стефан Бакърджиев

През периода 10.09. – 20.09.2018 г. на територията на общ. Болярово във водосборния басейн 
на р. Поповска се проведоха теренни издирвания (разрешение за редовно археологическо проучване 
№ 288/ 29.06.2018 г.). Ръководител е Т. Вълчев (РИМ – ямбол), със заместник ръководител Ст. Бакър-
джиев (РИМ – ямбол) и научен консултант доц. д-р Г. Нехризов (НАИМ – БАН). Финансирането e 
осигурено от Министерството на културата.

Община Болярово се намира в югоизточната част на област ямбол, на границата с Република 
Турция, което определя по-специфичното ниво на достъп в нея. До 1989 г. общината е гранична зона 
и временното пребиваване в нея, дори с цел научно изследване, изисква определен набор от докумен-
ти и разрешения. Този факт затруднява теренните издирвания през миналия век и превръща тази 
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зона в „бяло петно” на археологиче-
ската карта на ямболска област.

По време на теренните издирва-
ния се обходи течението на р. Попов-
ска, което преминава през землищата 
на гр. Болярово и селата Воден, Горска 
поляна, Дъбово, Малко Шарково, По-
пово и Стефан Караджово. Покрита е 
територията от извора на реката при 
с. Воден до границата на землищата 
на с. Попово, общ. Болярово, и с. До-
брич, общ. Елхово – общо 167 км по 
двата бряга на р. Поповска и терито-
рията около язовир Малко Шарково. 

Посетени са вече известни архе-
ологически обекти (Димитрова, По-
пов 1978, 16 – 17, 24) и са регистрирани 
нови (обр. 1). В землището на с. Воден 
са локализирани общо 13 археологи-
чески обекта: антична и средновеков-
на крепост Голямото кале; три селища 
от средновековната епоха; едно сели-
ще от османския период и осем над-
гробни могили.

В землището на с. Горска поляна 
са локализирани три археологически 
обекта. Това са: две селища от праис-
торическата епоха и едно селище от 
античната епоха. Те са разположени 
над язовир Малко Шарково.  

В землището на с. Малко Шар-
ково е локализирана една надгробна 
могила.

В землището на гр. Болярово 
са локализирани 13 недвижими кул-
турни ценности. Това са: унищожена 
селищна могила; четири селища от 
античната епоха; едно средновековно 
селище; средновековна крепост – Па-
шакьойско кале и шест надгробни мо-
гили.

В землището на с. Стефан Кара-
джово са регистрирани три недвижи-
ми паметници на културата. Това са: 
селище от праисторическата епоха; 
селище от средновековната епоха и 
надгробна могила.

В землището на с. Дъбово са ре-
гистрирани общо осем археологиче-
ски обекта: четири селища от антич-
ната епоха; едно селище с материали 
от праисторическата и османската 
епохи и три надгробни могили. 

В землището на с. Попово са ло-
кализирани осем недвижими култур-
ни ценности. Това са: четири селища 

Обр. 1. Територията на общ. Болярово с регистрираните археоло-
гически обекти

Fig. 1. territory of Bolyarovo municipality with all registered 
archaeological sites

Обр. 2. Керамичен фрагмент от къснонеолитно селище

Fig. 2. pottery fragment from late neolithic settlement
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от античната епоха; едно селище от 
османския период и три надгробни 
могили.

Територията на всички ар-
хеологически обекти е обходена с 
GPS и са маркирани границите на 
керамичните концентрации. Така, 
с относителна точност, е установена 
площта на недвижимите паметни-
ци. 

По време на теренните из-
дирвания са събирани само диаг-
ностични фрагменти от керамични 
съдове: устия, дръжки, дъна и стени 
с украса (обр. 2 и 3). При липса на 
такива се събирани по-характерни 
фрагменти от масовия керамичен 
материал. 

Всички надгробни могили се 
маркирани с GPS точки. Момент-
ното им състояние е описано, фото 
и графично документирано. Реги-

стрираните с помощта на GPS точки недвижими културни ценности се позиционират точно на гео-
графската карта, което спомага за тяхната ефективна защита при различни инфраструктурни проек-
ти и инвестиционни намерения.

По време на теренните издирвания са локализирани и структури от времето на Студената вой-
на и евентуалната военна заплаха от страна на Турция. установиха се 10 „гнезда“ за танкове, пет бун-
кера и три окопни съоръжения с фронт на юг.

Теренните издирвания са важен елемент от теренните археологически проучвания. Този неде-
структивен метод е важна „първа крачка“ от планираните, дългосрочни програми за проучване. Пра-
вилно обмислените и съвестно проведените теренни издирвания могат да предоставят важна научна 
информация.
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FIELD SURVEY IN THE TERRITORY OF POPOVSKA RIVER IN THE AREA OF BOLYAROVO 
MUNICIPALITY

todor Valchev, Stefan Bakardzhiev

Field survey was conducted in the main stream of Popovska River in the autumn of 2018. The territory was near 
Bolyarovo town, Voden, Dabovo, Malko Sharkovo, Popovo, and Stefan Karadzhovo villages. 

During the fields survey we registered already known archaeological sites and new archaeological sites (Fig. 1). 
The prehistoric tell near Bolyarovo town, the Antique and Medieval fortress Golyamoto kale near Voden village, and 
Medieval fortress Pashakyiosko kale near Bolyarovo town were visited. Twenty-seven open-air settlements were reg-
istered: four of them dated to prehistory, 14 – to Antiquity, seven – to Medieval period and two – to Ottoman period 
(Fig. 2 – 3). The area of all open-air settlements was marked by GPS points. Twenty-two burial mounds were registered. 
All of them were marked by GPS points. During the field survey structures from the period of Cold war (bunkers and 
trenches) were located.

The field survey gave important scientific data about the archaeological map of Bolyarovo municipality.

Обр. 3. Керамичен фрагмент от средновековно селище

Fig. 3. pottery fragment from Medieval settlement
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