


№ 21. ТЕРЕННИ ИЗДИРВАНИЯ ПО ТРАСЕТО НА ПРОЕКТ  
„КОРЕКЦИЯ НА Р. АЗМАК ДЕРЕ“ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА  

ДРАЖЕВО И ХАДЖИДИМИТРОВО, ОБЩ. ТУНДЖА, ОБЛ. ЯМБОЛ

Тодор Вълчев, Явор Русев

През есента на 2020 г. се осъществиха спасителни археологически проучвания – издирване на 
недвижими културни ценности. Ръководител на теренните проучвания беше Тодор Вълчев със за-
местник-ръководител Явор Русев, и двамата от Регионален исторически музей – Ямбол. В полевата 
работа взеха участие Иван Иванов – археолог от Регионален исторически музей – Сливен и Станислав 
Марчовски – археолог. Теренните археологически проучвания се проведоха от 8.11. до 14.11. и са свър-
зани с реализирането на инвестиционно намерение: „Корекция на р. Азмак дере от моста на пътя с. 
Кабиле – с. Жельо войвода до с. Глуфишево“. Финансирането беше осигурено от договор между „ПСТ 
ГРУП“ ЕАД и РИМ – Ямбол.

Река Азмак дере е ляв приток на р. Тунджа. Тя тече от запад на изток през землището на селата 
Дражево, Кабиле и Хаджидимитрово, общ. Тунджа, обл. Ямбол и на селата Глуфишево, Жельо вой-
вода и Крушаре, общ. Сливен, обл. Сливен. По време на теренните археологически проучвания се 
обходиха 27 км по протежение на напоителните канали, в които през 60-те години на ХХ в. е вкарана 
реката (обр. 1).

Археологическите проучвания се осъществиха по методиката на тоталните теренни издирва-
ния. При нея се обхождат всички геоморфологични форми на терена, включително и тези, за които се 
знае, че вероятността за намиране на движими и недвижими културни ценности е минимална. Мето-
диката позволява да се локализират повече недвижими културни ценности. Така освен значителните 
по площ археологически обекти, при които се откриват повече фрагменти от строителна и битова 
керамика, се локализират и по-малки селищни структури (Kecheva 2014, 2 – 3).

По време на полевата работа членовете на екипа се движеха на разстояние 5 м един от друг и 
обходиха цялото сервитутно трасето на инвестиционното намерение. В случай на локализиране на 
археологически обект се обхождаше цялата съседна площ, за да се локализират неговите граници. 
Територията на всички площни селища беше покрита с полигони с мобилното приложение Locus 
Map. Регистрираната надгробна могила беше маркираха с GPS точка. Моментното ѝ състояние беше 
описано и фотодокументирано.

По време на теренните издирвания се следваше принципът на минималистичното събиране 
на археологически материали. Събираха се само диагностични фрагменти от керамични съдове (обр. 

2). При липса на такива се събираха 
по-характерни фрагменти от масо-
вия керамичен материал.

По време на теренните архео-
логически проучвания се посетиха 
два вече известни археологически 
обекта и се локализираха още 12 не-
движими културни ценности.

В землището на с. Хаджиди-
митрово се регистрираха общо шест 
археологически обекта. Това са сели-
ще от късния неолит, късноантична-
та и средновековната епохи, селище 
от ранната желязна епоха и осман-
ския период, селище от късната 
желязна епоха, селище от римската 
епоха, селище от Късната античност 
и една надгробна могила.

Посети се един вече известен 
и частично проучен археологиче-

Обр. 1.  Проучената територия около р. Азмак дере

Fig. 1. Surveyed territory around Azmak dere River
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ски обект – ями от късната желяз-
на епоха и площно селище от сред-
новековната епоха в м. Тандарски 
баир. По време на археологическите 
разкопки през 2012 и 2013 г. са про-
учени 15 вкопани структури (ями) 
и пет струпвания от керамични 
фрагменти от късната желязна епо-
ха, вкопано жилище, пещ и три по-
гребения от средновековната епоха 
(Петрова и др. 2019).

В землището на с. Дражево 
се регистрираха общо седем архео-
логически обекта. Това са селищна 
могила от късния неолит и халко-
лита, селище от халколита и же-
лязната епоха, селище от желязната 
епоха и Средновековието и четири 
селища от Античността.

Три от обектите от антична-
та епоха се характеризират с малка 
площ (от 2,5 до 4 дка), но с наличие на строителна керамика. Те са разположени на около 4 км северо-
западно от тракийския и античен град Кабиле. Това може да са стопански постройки, разположени 
близо до обработваемите земи (Poulter 2007, 588) или вили, свързани с императорския прокуратор в 
Кабиле (Лозанов 2006, 157).

Последното селище от античната епоха е разположено на югозападния склон на хълма Събев 
баир. През 2004 г. екип с научни ръководители Стефан Бакърджиев и Илия Илиев от РИМ – Ямбол 
проучват четири надгробни могили. Могила № 1 се отнася към ранната бронзова епоха. Могила № 2 
се отнася към V – III в. пр. Хр. Могила № 3 се датира в края на IV – средата на III в. пр. Хр. Могила № 
4 се датира в ІІІ – ІІ в. пр. Хр. (Бакърджиев, 2006; Илиев 2009; Iliev 2011, 389 – 390).

Издирванията на недвижими културни ценности (археологически обекти) са важен елемент 
от теренните археологически проучвания. Те дават възможност за сравнително бързо събиране на 
основна и най-пълна информация за селищния живот през отминалите времена. Всички археоло-
гически обекти не могат да се проучат чрез археологически разкопки, но резултатите от теренните 
издирвания може да се използват за научни разработки, свързани с проблеми на поселищния живот 
в даден район или през дадена епоха. Правилно обмислените и съвестно проведените теренни издир-
вания могат да предоставят важна научна информация.
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Обр. 2. Керамичен фрагмент от антично селище

Fig. 2. Pottery fragment from antique settlement 

59РАЗДЕЛ I. АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ



Kecheva 2014: N. Kecheva. Established archaeological survey methods revised. Application of new GIS 
technologies in Bulgaria. – Be-JA, Supplementa 3, 2014, 1 – 16.

Poulter 2007: A. G. Poulter. Site-Specific Field Surveys: the Methodology. – In: A. G. Poulter (ed.). The 
Transition to Late Antiquity on the Danube and Beyond. Oxford, 2007, 583 – 595.

FIELD SURVEY ALONG THE ROUTE OF “CORRECTION OF AZMAK DERE RIVER” IN THE LANDS  
OF DRAZHEVO AND HADZHIDIMITROVO VILLAGES, TUNDZHA MUNICIPALITY,  

YAMBOL DISTRICT

Todor Valchev, Yavor Rusev

Summary

In the autumn of 2020, a rescue field survey was carried out in the territory concerned by the project “Correction 
of Azmak dere River” (fig. 1).

During the campaign, 27 km were surveyed around the irrigation channels fed by Azmak dere River in the past. 
Fourteen archaeological sites were located. They can be summarised as follows – a tell from the Late Neolithic and 
Chalcolithic period, a pit field from the Late Iron Age, nine open-air settlements from the Late Neolithic, Iron Age, 
Roman, medieval and Ottoman periods, and a burial mound.

The mobile application Locus Map was used during the field survey, which improved the precision of the spatial 
coordinates and the location of the sites. The territories of all settlements were described by polygons and GPS points. 
During the survey only diagnostic pottery fragments were collected (fig. 2).

The conducted field survey gave important scientific information for the archaeological map of Tundzha 
municipality.
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№ 22. ТЕРЕННИ ИЗДИРВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА  
НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Иво Д. Чолаков, Пламена Георгиева

Теренните археологически издирвания се проведоха в землищата на селата Дебелт и Дюлево, 
общ. Средец, обл. Бургас, през месец август 2020 г., с целево финансиране от Министерство на култу-
рата1.

Цел. Този проект продължава трета година, като началото беше дадено с изследванията по про-
ект „АКБ“ през 2018 г. (Чолаков, Георгиева 2019, Чолаков, Георгиева 2020). Както и предходните години, 
предмет на изследване е територията и близката околност на римската колония Деултум. Местата за 
обхождане са съобразени със спецификите на терена и възможността за наблюдение. Избрани са не-
изследвани терени с изорани, а на повечето места и бранувани ниви. Тъй като всички площи, където 
се проведе издирването имат видимост над 80%, са прилагани основно интензивен тип обходи (обр. 1).

Методика. За теренното издирване е възприет методът на тотално обхождане, при който по-
критата територия е разделена на полигони. Събрана е информация за тяхната площ, видимост, зем-
но покритие, брой и вид на откритите керамични фрагменти и регистрирани артефакти. При издир-
ванията са използвани смартфони, снабдени със софтуер SW Maps и Oruxmaps, както и три отделни 
GPS устройства. Резултатите са обработвани ежедневно в обща база данни, разработена под ArcGIS. 
След анализ на тези данни са обособени зони с по-висока концентрация на археологически матери-
али. Според тях и съобразявайки се с релефа, са определени предполагаемите граници на обектите.

1 Екипът включваше още Цветина Гетовска (СУ „Св. Климент Охридски“), Емил Дакашев и Добрина Харбалиева (ОИМ – 
Средец).
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