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FIELD SURVEY IN THE LANDS OF NAUCHENE VILLAGE, NOVA ZAGORA MUNICIPALITY,  
AND STRUPETS VILLAGE, SLIVEN MUNICIPALITY

Veselin Ignatov, Nikolay Sirakov

Summary

The territories covered by the field survey are located on the southern and northern slopes of the Eastern 
(Sarnena) Sredna Gora Mountain. The altitude in the area of the localized sites varies from 188 to 445 m.

During the field survey in the lands of Nauchene and Strupets villages, an area of 2.1 km2 was covered, distrib-
uted in 352 polygons. Information on 51 archaeological sites was gathered (fig. 1). Registration cards were created for 
18 new sites and the information on 33 others, registered previously in the information system “Archaeological Map of 
Bulgaria”, was updated.

Information on various types of immovable cultural heritage sites has been recorded and updated: tells (4), set-
tlements (24), fortresses (3), ancient roads (2), burial mounds (15), flat necropoleis (2), sanctuaries (1).

They cover the chronological range from the Neolithic to the period of Bulgarian Revival.
The settlements (newly registered and updated) date to the following periods: Neolithic (2 sites); Chalcolithic (4 

sites); Bronze Age (2 sites); Early Iron Age (3 sites); Late Iron Age (3 sites); Roman period (13 sites); The Middle Ages (4 
sites); Bulgarian Revival (2 sites).

Three fortified sites and two roads are localized.
There are three mound necropoleis and six single mounds (15 burial mounds in total). Most of them date to the 

Roman period.
Sites related to burial practices include two flat necropoleis from the Roman era and the Middle Ages.
The findings discovered during the field surveys are valuable sources of information on the type, chronology 

and continuity of the registered sites.
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№ 39. ТЕРЕННИ ИЗДИРВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВОДОСБОРНИЯ 
БАСЕЙН НА Р. АДА В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА КАРАВЕЛОВО  

И СЛАМИНО, ОБЩ. ТУНДЖА, ОБЛ. ЯМБОЛ

Тодор Вълчев, Станислав Марчовски

Теренните издирвания във водосборния басейн на р. Ада на територията на община Тунджа 
са проведени в периода 9 – 22.09.2019 г. Ръководител на теренните проучвания е Тодор Вълчев (РИМ 
– Ямбол), заместник-ръководител – Станислав Марчовски и научен консултант – доц. д-р Георги Не-
хризов (НАИМ – БАН). Финансирането е осигурено от Министерството на културата.
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По време на теренните архе-
ологически проучвания тотално са 
обходени 13,1 кв. км между р. Ада 
(известна и като Юржалийска) от 
север, р. Геренска (наричана още Гер-
ганска или Боадере) от юг и канал, ус-
пореден на р. Тунджа от запад. Това е 
приблизително 1/5 от предвидената 
за цялостни проучвания територия 
между двете реки (обр. 1). Реките Ада 
и Геренска са леви притоци на р. Тун-
джа и текат успоредно една на друга. 
През 2009 г., по време на реализа-
цията на международния проект 
TRAP (Tundzha Region Archaeological 
Project) тотално е обходена терито-
рията между реките Геренска и Де-
реорман, също леви притоци на р. 
Тунджа (Илиев и др. 2012; Ross et al. 
2018). Десет години по-късно започ-
наха обхождания на зоната, разполо-
жена непосредствено на север.

По време на тоталните теренни издирвания се обхождат всички геоморфологични форми на 
терена, включително и тези, при които вероятността за намиране на движими и недвижими култур-
ни ценности е минимална. Резултатите от този тип теренни археологически проучвания може да се 
използват при научно разработване на проблеми, свързани със селищния живот в даден район или 
през дадена епоха (Kecheva 2014, 2 – 3).

В землището на с. Каравелово са локализирани общо 28 археологически обекта. Това са: едно 
селище от късната желязна епоха; две селища от късната желязна и античната епохи; четири селища 
от античната епоха; едно селище от Късната античност; две селища от османския период, както и 18 
надгробни могили. В землището на с. Сламино са локализирани две селища с датировка в късната 
желязна епоха.

Обр. 2. Фрагменти от тегули от антично селище

Fig. 2. Tegulae fragments from antique settlement

Обр. 1.  Проучената територия между р. Ада и р. Геренска

Fig. 1. Covered area between Ada and Gerenska rivers

113РАЗДЕЛ I. АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ



Територията на всички архе-
ологически обекти е обходена с GPS 
и по границите на керамичните 
концентрации са взети максима-
лен брой точки. Така се установи с 
относителна точност площта на не-
движимите културни ценности. С 
GPS точки са маркирани и всички 
по-значими концентрации на ма-
зилки и фрагменти от строителна 
керамика. Регистрираната концен-
трация от тегули вероятно е свър-
зана с паднал покрив на сграда от 
античната епоха (обр. 2). По време 
на теренните издирвания е следван 
принципът на минималистичното 
събиране на археологически мате-
риали. Вземани са само диагнос-
тични фрагменти от керамични съ-
дове – устия, дръжки, дъна и стени 
с украса (обр. 3). При липса на таки-

ва са отделяни по-характерни фрагменти от масовия керамичен материал.
Всички надгробни могили са маркирани с GPS точки. Моментното им състояние е описано, 

направено е графично и фотодокументиране.
Регистрираните недвижими културни ценности се позиционират с помощта на GPS точки из-

ключително точно на географската карта. Това спомага за тяхната ефективна защита при различни 
инфраструктурни проекти и инвестиционни намерения.

Издирванията на недвижими културни ценности (археологически обекти) са важен елемент от 
теренните археологически проучвания. Те дават възможност за сравнително бързо събиране на ос-
новна информация за селищния живот през отминалите времена. Всички археологически обекти не 
могат да се проучат чрез разкопки, но резултатите от теренните издирвания могат да се използват за 
различни научни изследвания. Правилно обмислените и съвестно проведените теренни издирвания 
могат да предоставят важна научна информация.
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FIELD SURVEY ON THE TERRITORY OF ADA RIVER IN THE LANDS OF KARAVELOVO AND SLAMINO 
VILLAGES, TUNDZHA MUNICIPALITY, YAMBOL DISTRICT

Todor Valchev, Stanislav Marchovski

Summary

In the autumn of 2019 a regular field survey was carried out on the territory of the catchment basin of Ada River 
(fig. 1).

During the field survey an area of 13.1 km2 was covered and 28 archaeological sites were located. Ten settlements 
were registered: one of them date to the Late Iron Age, two of them date to the Late Iron Age to the classical period, 

Обр. 3. Керамичен фрагмент от антично селище

Fig. 3. Pottery fragment from antique settlement
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five – to Roman and late Roman period (fig. 2) and two – to the Ottoman period. The territories of all settlements are 
described with GPS points. During the survey only characteristic pottery fragments are collected: rims, bases, handles 
and pieces with decoration (fig. 3). Eighteen burial mounds are registered. All of them are recorded with a GPS point, 
photographed and described. 

Visiting these sites and registering their location with mobile GIS systems that use internal or external GPS sen-
sors improves the precision of spatial coordinates. This helps to protect more effectively the archaeological sites during 
different infrastructure and development projects.

The conducted field survey gave important scientific information for the archaeological map of Tundzha mu-
nicipality.
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№ 40. ТЕРЕННИ ИЗДИРВАНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО  
НА С. ЕМОНА, ОБЩ. НЕСЕБЪР

Иван Христов, Найден Прахов, Маргарита Попова

Проучванията са проведени в края на октомври 2019 г. в рамките на седем дни. Те са продълже-
ние на археологическите разкопки на нос Емине от лятото на 2019 г. Като резултат са локализирани 
осем нови обекта, които са нанесени на подробна археологическа карта на района (обр. 1). Актуализи-
рана е информацията за средновековния манастир Св. Николай и неукрепеното селище в м. Пальохо-

Обр. 1. Карта на локализираните археологически обекти в землището на с. Емона

Fig. 1. Map of the archaeological sites in the land of Emona village
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