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Дисертационния труд е обсъден и предложен за защита на разширено заседание 
на Катедра Археология в Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ на 15. 10. 2014 г. 

 
Дисертацията се състои от две части: I. Текст и  II. Приложения. Част I съдържа 

въведение, пет глави, заключение и списък с използваната литература. Част II съдържа 
каталог на находките, приложение, в което в каталожен вид са представени селищата, 
привлечени за съпоставка, образи (карти, планове, схеми, снимки) и таблици, 
представящи графично находките, в съответствие с номерацията в каталога. 

  
Бих искала да благодаря на ръководителите на проучването гл. ас. д-р Р. Колева и 

доц. Кр. Лещаков, които ми предоставиха възможност да работя с тези материали. Дължа 
благодарност и на ръководителите на останалите обекти в м. Дана бунар – доц. д-р Кр. 
Ников и гл. ас. д-р Д. Стоянова, за съдействието и предоставената информация. На Ст. 
Углешова, без която обработката на керамичния материал би била невъзможна, на 
колегите от РИМ – Хасково И. Петров и Ст. Илиев за съдействието и помощта при 
издирването на материалите във фондовете на музея, на всички колеги от катедра 
Археология, за това че подкрепиха разработването на подобна тема и за всестранното 
съдействие, както и на всички колеги, които са участвали в разкопките и по един или 
друг начин са съпричастни на това проучване. 
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Въведение 
 

Обектът “Дана бунар” се намира в землището на с. Георги Добрево, община 
Любимец и се разполага южно от селото. Отдалечен е на 3 км в източна посока от гр. 
Любимец. Разположен е на първата незаливна тераса на левия бряг на р. Марица, в 
югозападното подножие на Сакар планина.  

Археологическите проучвания се проведоха през 1999–2001 г., както и през 2006 
г. 

Хронологическият обхват на работата до голяма степен е предопределен от 
времето на съществуване на разглежданото тук селище в рамките на Римския период. 
Единствените проучени структури, отнасящи се към времето на Принципата са в Дана 
бунар І. При обекти Дана бунар ІІ и ІІІ структури от това време липсват и поради това не 
са проучвани и документирани.   

Анализът на нумизматичния материал от проучваните археологически обекти в 
местността Дана бунар (І и ІІ) по трасето на АМ „Марица“ показва липса на монети в 
региона, отнасящи се към периода І – средата на ІІ в. От управлението на император 
Антонин Пий (138–161 г.) насетне – до към средата на V в. монетната циркулация в 
региона е почти непрекъсната. Но монетите от римската епоха, открити в ясен 
археологически контекст в участъка Дана бунар І са не по-късни от средата на ІІІ в. В 
този смисъл, времето на съществуване на разглежданите тук структури се затваря между 
средата на ІІ и средата на ІІІ в. – един близо стогодишен период.  

Останалият монетен материал е събран от повърхността или насипите покрай 
съществуващия път Любимец – Свиленград. Той свидетелства за обитаване в региона 
доста по-дълъг период от време, но не може да се свърже с проучени археологически 
структури.  

 
Централна сграда 

Данни за градежа и конструкцията 
 

Сградата попада основно в Кв. А2, А3, А4, В2, В3, и отчасти в Кв. А1, А5 и В4. 
Останките от нея се откриват на дълбочина близо метър от съвременната повърхност. 
Културният пласт от римската епоха е всъщност запълнител на изкопа за жилището и е 
с дебелина от 0.70 – до 1.20 м. В горната си част е с наситеночерен цвят и структура на 
чернозем-смолник. В дълбочина културният пласт променя структурата си в пепелива и 
мека, със сивкаво оцветяване. Това определено може да се отдаде на окисляването 
(изгарянето) на значителна дървесна маса. Пластът стъпва върху стерил с песъклива 
структура и жълтеникав цвят. 

Проучената площ от сградата е около 75 кв. м., но поради унищожаването на най-
северната й част от пътя, свързващ гр. Любимец със Свиленград, може да се предположи, 
че площта й е била значително по-голяма.   

Основната част от конструкцията на сградата, както показват запазените останки, 
е била изградена от дърво. Тя е била достатъчно здрава, за носи тежестта на керемиден 
покрив. За него свидетелстват многобройните фрагменти от покривни керемиди (тегули 
и имбрици), открити сред деструкциите. 

Най-вероятно сградата е имала приземен (сутеренен ?) етаж, както и надземна 
част. 
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Загинала е при пожар, за който има сигурни свидетелства сред документираните 
в руините й находки. Анализът на паметниците позволява унищожението й да се отнесе 
към средата на ІІІ в.   

Сградата е с централно разположение в разглежданото имение и се отличава с 
най-голямо изобилие и разнообразие на находки, спрямо останалите компоненти на 
комплекса. 

Съпоставката с познатите ни села от равнинната част на Тракия показва редица 
сходства по отношение на строителните техники и предпочитаните материали. 

 
а. Керамичен комплекс 
Червенолакова керамика 
Анализираният керамичен комплекс от централната сграда е отнесен към 

утвърдените типологии за класифициране на римска керамика. 
Керамиката принадлежи на три основни технологични групи – керамика с лаково 

покритие, червена обикновена керамика, формована на колело без специално покритие 
на повърхността и керамика, формована на ръка. Отделно са разгледани частите от 
долии, строителната керамика, фрагментите от съдове с графити, теракотите, лампите и 
някои специфични изделия. 

Червенолаковите паници са най-масово представените съдове сред керамиката от 
централната сграда. Те се разпределят в осем типа, като с най-много екземпляри са 
представени типове І и ІІІ, съставляващи общо около 65% от всички червенолакови 
паници. 

Преобладаващата част от паниците са изделия на местни работилници, в това 
число и на тази, функционираща в самото имение. Една част намират преки паралели 
сред продукцията на ателиетата при Августа Траяна и с. Нова Надежда, Хасковско. 

Именно на паниците принадлежат и най-голямото количество импортни изделия 
сред съдовете, отнасящи се към трапезната керамика. 

Една част от тях са изделия на малоазийски ателиета и се отнасят към т. нар. 
Çandarli керамика, назована по името на керамичния център, проучен в района на Перам. 
Отличават се с фина бежово-червена глина и изключително качествен и равномерно 
нанесен плътен, наситеночервен лак с лек блясък. Сред керамиката в сградата са 
регистрирани, (представени с различно количество съдове) всичките пет форми на тази 
керамика, разграничени от J. Hayes. Тези съдове са особено ценени в региона и оказват 
пряко влияние върху местното производство на червенолакова керамика.  

Още по-голям интерес предизвиква втората група импортни съдове. Те са изделия 
на Северноафриканската червенолакова керамика (African Red Slip Wares). Формите, 
отнасящи се към тази керамика и представени в централната сграда на имението в Дана 
бунар са 6В, 9В, 14/17, 27 и 31 по J. Hayes, произвеждани от втората половина на ІІ до 
началните десетилетия на ІІІ в. Всички те са произведения на terra sigillata Africana A, 
ателиетата, за производството на която са локализирани в района на Картаген (дн. Тунис) 
и са работили от края на І до края на ІІІ в. Дори в този ранен период, при сериозна 
конкуренция от страна на производителите на източна и западна сигилата това 
производство успява да заеме много сериозни позиции в целия средиземноморски 
регион. Към изделията на същите ателиета вероятно би следвало да се отнесат и 
няколкото запазени дъна от паници, чиято форма не може да се възстанови, но се 
отличават с щампована украса. Разбира се, без специални анализи на глината, не бива да 
се изключва възможността това да са изделия на местното керамично производство. 
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Съдовете на Северноафриканаската лакова керамика (African Red Slip Wares) са 
относително редки находки за нашите земи. Досега беше възприето схващането, че те се 
появяват на пазарите на източнобалканските провинции през последната четвърт на ІІІ – 
в началото на ІV в., като запълват пазарната ниша след намалялото постъпление на 
вносна сигилата от западните и източните провинции на Империята. 

Археологическите находки показват и по-ранни свидетелства за проникването на 
тези изделия на пазарите в региона. В този смисъл находките от тук разглежданото 
имение не са изключение от общата картина на разпространение на тези вносни стоки на 
полуострова. Те по-скоро са в потвърждение, че пътищата на проникване следва да се 
свържат с морската търговия в Егейския регион. Проникването във вътрешността е 
посредством пристанищата и търговските центове по Егейското крайбрежие и 
свързаните с тях комуникационни връзки. Затова изглежда обяснимо, че най-раните 
засвидетелствани северноафрикански импорти във вътрешността на Тракия са именно в 
селища като това, разположени в южните части на провинцията и в непосредствена 
близост до основните пътни артерии за региона, осигуряваща връзка с големите пазари 
на средища като Адрианопол, а чрез него и с тези на Енос и останалите пристанища по 
северноегейския бряг. В потвърждение на това наблюдение е и значителното количество 
фина африканска лакова керамика, произхождащо от Стоби, античния център при 
днешния град Сандански, както и присъствието на подобни съдове сред керамичния 
материал на вилата при Ивайловград. 

Паниците от централната сграда в Дана бунар, за чийто произход се предполага 
връзка с ателиетата от Северна Африка показват и различен, по-ранен стил на украса от 
дефинираната като най-ранна фаза (i) на стил А. При нашите съдове украсата е 
съсредоточена в емблема на дъното на съда. Освен щампи са използвани разнообразни 
средства за изграждане на кръгови композиции – отпечатъци с пръсти и различни 
предмети (четки), огрубяване на повърхността в емблемата на съда, направата на 
радиални нарези в още влажната глина. Използваните печати са малки и показват 
сходства със стил А в предпочитанията към растителни мотиви – палмови клонки, розети 
и листа. 

Количеството на импортните съдове сред паниците в сградата е значително. Ако 
се доверим на идентификацията, която, както беше отбелязано по-горе, не винаги е 
сигурна във връзка с променените характеристики на глината и лака в резултат на 
пожара, то могат да се различат 72 съда, произхождащи от малоазийски ателиета и 13 от 
североафрикански или общо 85 импортни съда, което е 41.67% от червенолаковите 
паници в  сградата. Съотношенията между двата вида импортни изделия е обяснимо с 
оглед на териториалната близост и възможността за преки контакти с производителите 
на първите.  

Вероятно с характера на контактите, насочени основно на юг следва да се обясни 
липсата на изделия на западната сигилата в комплекса. 

Произхождащата от сградата амфорна тара показва контакти основно с региона 
на Егейско море. Сравнително малко са примерите, при които може да се допусне 
западносредиземноморски произход. В това отношение те потвърждават заключенията, 
направени и въз основа на импортната трапезна керамика. 

Трябва да се отбележи и наличието на местни амфорни типове, произвеждани в 
Тракия. 
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Амфорите очертават един традиционен кръг от импортни стоки, сред които 
водеща роля има виното, следвано от продуктите, на основата на маслини и подправките 
(garum, liquamen, skomber, hallex). 

Червенолаковата керамика в централната сграда, както беше отбелязано по-горе, 
преобладава в количествено отношение пред съдовете от останалите технологична 
групи. Тя съставлява близо 80% (79.13%) от общото количество на съдовете в сградата 
(Обр. 1).  Спрямо останалите категории керамика се отличава с изключително голямо 
разнообразие. В нея се включват три основни функционални групи съдове – трапезна, 
кухненска и транспортна керамика. Сред тях най-голям дял заема трапезната, която се 
отличава и с най-голямо разнообразие. 

Една част от изделията на тази керамика са работени на място в имението. Това 
са не особено големи трапезни съдове – основно чаши и паници.  

Основната част от откритите в централната сграда съдове носят характеристиките 
на местното керамично производство и имат преки паралели сред продукцията на 
керамичните ателиета от Тракия.  

Въз основа на технологичните характеристики на изделията, имах възможността 
да обособя една група съдове (основно неголеми паници и чаши), които произхождат от 
все още нелокализират керамичен център в Тракия, използващ специфични находища за 
снабдяване със суровина за производството си. При евентуални бъдещи анализи на 
състава на глината биха могли убедително да се аргументират предположенията относно 
локализирането му.  

Формите на червенолаковите съдове в сградата са разнообразни и показват 
различни сфери на влияние, характерни за целия регион най-вече от изделията на 
източната и западната сигилата. Някои от прототипите следва да се търсят сред метални 
или други скъпи изделия. При трети са много силно проявени традициите в керамичното 
производството, наследени от предходните епохи. Най-често, обаче, става дума за 
смесване на влияния и е трудно да се даде убедителен отговор на въпроса кой от 
импулсите е надделял. 

Освен местната червенолакова керамика една част от съдовете на тази 
технологична група са импортни. След групата на амфорната тара, най-голям дял сред 
импортните изделия имат трапезните съдове, при това основно паници и чаши. Както 
при амфорите, така и при тях, най-голям е делът на произхождащите от Егейския регион. 
Но за част от изделията може да се предполага, че произхождат от по-отдалечени области 
на империята. 

Количеството и разнообразието на червенолакови съдове в централната сграда е 
съпоставимо с това на вилните комплекси, при които имаме възможност за цялостен 
поглед върху керамичния материал. Стандартът на живот на обитателите на централната 
част на имението, въз основа на данните от керамичния комплекс на сградата, изглежда 
не по-различен от този на собствениците на богати вилни имения. Нещо повече, поради 
близостта до основната пътна артерия в региона жителите на това малко имение са имали 
по-добри възможности за снабдяване с импортни стоки – луксозна трапезна керамика, 
качествени вина и подправки. 

 
Червена обикновена керамика 
Керамиката без специално покритие на повърхността е втората в количествено 

отношение технологична група представена в комплекса на централната сграда. Тя 
съставлява едва 16.14% от съдовете в комплекса (Обр. 1). Освен с по-малко съдове се 
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отличава и с по-малко разнообразие на формите. Основната част от съдовете се отнасят 
към категорията на кухненската керамика. Представени са основно гърнета и похлупаци 
и в много по-малка степен стомни и кани.  
 Всички изделия отнесени към тази технологична група са с местен произход, като 
някои от тях (основно стомни) са произвеждани на място, в самото имение. Отнасят се 
към широко разпространени форми, произвеждани във ІІ – ІІІ в.  
 Повечето носят следи от употреба, което е свидетелство че са използвани като 
кухненски съдове в ежедневието.  
 

Керамика, формована на ръка 
Както показва анализът на тук разглеждания комплекс керамиката на ръка 

продължава да се произвежда и да се употребява наред с по-фините съдове, моделирани 
на колело, макар и количествено да им отстъпва.  

По тази технология са изработвани основно гърнета (различни типове) и в доста 
по-малка степен похлупаци и цедки (кадилници?). Това са съдове, които едва ли са обект 
на търговия, въпреки че формите са доста стандартизирани. Като се има предвид, че тук 
на място са произвеждани и доста по-сложни в технологично отношение съдове, може с 
голяма степен на вероятност да се твърди, че съдовете на ръка са произвеждани в 
имението, където са и ползвани.  

Интерес предизвиква фактът, че от проучените в същото имение пещи за 
строителна и битова керамика, няма открит нито един фрагмент керамика на ръка. Това 
вероятно е указание за производството на тези съдове отделно или поне, че изпичането 
им е извършвано в отделни и вероятно различни съоръжения. Редица етнографски 
свидетелства показват, че до ново време е практикувано опалването с открит огън на 
работени на ръка изделия. 

Процентно ръчно работената керамика от централната сграда съставлява едва 
4.5% (Обр. 1).  

Фактът, че в имението е имало квалифицирани майстори, които са могли да 
произведат и качествена строителна керамика и фини червенолакови съдове е по-скоро 
указание, че керамиката на ръка е притежавала свойства, различни от останалите 
технологични групи и ефектът от тях е съзнателно търсен.  

Не на последно място трябва да се отбележи, че технологичните характеристики 
и формите на тази категория керамични съдове, засвидетелствани в по-ранни комплекси 
от същия регион, могат да се с свържат с устойчивост на традициите сред поне част от 
обитателите на това неголямо имение, а те, от своя страна да се използват като 
убедителен аргумент за тракийския произход на тези хора.  

 
Строителна керамика 
Наблюденията върху строителната керамика, показват, че този тип изделия са 

представени във всички компоненти на комплекса от Дана бунар, но приложението им е 
различно. Докато при централната и стопанската сгради, както и при изградения пред 
пещта за строителна керамика навес имаме данни за керемидени покриви, то при 
землянката, посредством тухли и керемиди е било устроено частично подово покритие, 
а в пещта за битова керамика от тухли и водопроводни тръби е била изградена скарата.  

Основната част от откритата строителна керамика, вероятно е произведена на 
място, в специално изградената за целта пещ. Че тя е изградена във връзка със 
задоволяването потребностите от подобен материал в имението се потвърждава от 

7 
 



репертоара и стандартите на изделията, регистрирани както в нея, така и в останалите 
съоръжения (Обр. 3). Трудно е обаче да се прецизират времевите разлики в изграждането 
на самостоятелните звена на комплекса. Не можем да сме сигурни, че пещта за 
строителна керамика е предхождала изграждането на централната сграда и стопанския 
комплекс от запад. Не разполагаме с достатъчно данни и за продължителността на 
експлоатация на това съоръжение, което едва ли е използвано през целия период на 
съществуване на имението.  

Производствения брак от пещта за строителна керамика категорично показва 
производство на място на тухли и керемиди. Не разполагаме с данни, че там са 
произвеждани водопроводни тръби и тубули. 

Строителната керамика от имението в Дана бунар показва почти целия набор 
изделия, които са били в употреба по това време. При тухлите се проследяват „серии“, 
отчетливо разпознаваеми за отделните компоненти на комплекса, свързани вероятно с 
производството за определен сезон или едно зареждане на пещта. Всички форми на 
строителна керамика са добре познати и използвани, макар и не винаги по 
предназначение. Вероятно по-голямата част от тях са произвеждани на място, при 
следване на утвърдените стандарти и качество. 

 
Графити 
Върху голяма част от намерените в сградата съдове са врязани графити. Обичайно 

врязванията са нанесени с фино острие върху външната повърхност на съда. Една част 
оформят знаци, които вероятно са служили за разпознаване. Най-многобройни са 
съдовете, при които се четат отделни букви или няколко буквени знака от гръцката 
азбука. Само при много малка част от съдовете може да се види цялостен надпис трите 
случая надписите могат да се тълкуват като мъжки имена – ΡΑΥΛ, СΤΟΦΑΝΟ(С)  и 
ΧΑΡΙ(Σ). 

От анализа на запазените графити може да се заключи, че обитателите на това 
малко имение са вече в голяма степен елинизирани и романизирани. Това се отразява 
както на възможностите им да боравят с гръцкия език в писмена форма, така и върху 
имената им. Поне част от тях са били грамотни на този език и са можели да пишат 
(имена), както и да използват различни буквени (цифрови) означения. 
 

*** 
Керамичният комплекс от централната сграда в имението в м. Дана бунар се 

отличава с голям брой форми, отнасящи се към три основни технологични групи – 
червенолакова керамика, керамика без специално покритие на повърхността и керамика, 
формована на ръка. Съпоставката с керамичния материал от вилата при Ивайловград 
показва липсата в тук разглежданото имение на групата на сивата и сиво-черна керамика, 
работена на колело – една група, чието основно разпространение се свързва с упадъка на 
керамичното производство в региона във връзка с разрухата и дълбоките промени на 
живота в провинцията, причинени от варварските походи в средата на ІІІ в. Тази 
технологична група е водеща в количествено отношение за периода на късната 
античност и отсъствието й в тук разглежданото имение е потвърждение, че животът тук 
продължава до тези драматични събития. 

Съотношенията между трите технологични групи в % са съответно 79.13 : 16.14 : 
4.72. Или – съдовете на червенолаковата керамика близо 5 пъти превишават в 
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количествено отношение тези на червената обикновена керамика и над 16 пъти 
количеството съдове, работени на ръка. 

Съотношенията са близки до тези на землянката, но в централната сграда 
количеството на червенолаковата керамика показва по-високи процентни стойности и 
значителен превес на трапезната керамика.  

Най-разнообразният и представен с най-голям брои съдове керамичен комплекс е 
именно в тази част на имението. Именно в него са съсредоточени и основната част от 
импортните съдове.  

Те се отнасят изцяло към категорията на червенолаковата керамика.  
Основната част от амфорите са с егейски произход и се смята, че са предназначени 

за вино, зехтин и рибни продукти. 
Освен по-голямата част от амфорната тара като внос се разпознават преди всичко 

някои от изделията на фината трапезна керамика, при това най-вече паници и чаши. Това 
са основно изделия на източната сигилата, но се разпознават и форми, характерни за 
северноафриканската лакова керамика, както и на рисуваната с бяла ангоба керамика, 
чиито център на производство се предполага в района на Фокея. Селището в м. Дана 
бунар, впрочем е единственото, проучено на територията на днешна България, откъдето 
са познати подобни рисувани чаши, макар и представени с отделни фрагменти.  

Импортите очертават основната зона на контакти, включваща земите от Егейския 
регион и един по-широк кръг, обхващащ Средиземноморието. 

Основната част от керамичните съдове от трите технологични групи, разкрити в 
сградата са произведения на местното занаятчийско производство. При това част от 
съдовете са изработвани на място в самото имение. Към тях трябва да отнесем някои 
червенолакови чаши и паници, основната част от стомните без специално покритие и 
вероятно изработените на ръка съдове, за което няма преки свидетелства в 
производствените съоръжения, но може да се допусне, че не са били обект на търговия. 

Редица форми намират преки аналогии в керамичните ателиета при големите 
градски центрове в региона – Филипопол, Августа Траяна и Никополис ад Иструм, както 
и с някои по-малки работилници като тази при днешното с. Нова Надежда,  Хасковско. 
Може да се допусне, че най-прекият път за снабдяване с подобна продукция е бил от 
производствените центрове на Адрианапол, за керамичното производство на който, за 
съжаление не знаем нищо. 

Наличието на керамика на ръка, технологичните характеристики и формите на 
която са засвидетелствани в по-ранни комплекси от същия регион, показва устойчивост 
на традициите, а те, от своя страна, могат да се използват като убедителен аргумент за 
тракийския произход на обитателите на имението.  

Керамиката от централната сграда в Дана бунар представлява един изключително 
сложен и разнообразен комплекс, резултат от смесването на традиции и влияния, при 
което формите и идеите са заимствани, възпроизвеждани и допълвани от майстори, 
работещи в различни части на империята. Тя показва преди всичко резултата от един 
„глобален“ пазар в тогавашния Средиземноморски свят. Всичко това се проявява в една 
среда с много сериозни традиции в керамичното производство, корените на които са 
отчетливо разпознаваеми поне до елинистическия период. 

Керамичният комплекс от централната сграда демонстрира ниво на битова 
култура, стандарт на живот и възможности, съизмерими с тези във вилните комплекси, 
което е впечатляващо когато става дума за неголямо селско имение във вътрешността на 
Тракия. 
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b. Лампи 
От централната сграда на разглежданото стопанство произхождат 55 лампи, 

макар и във фрагментиран вид. 
Качествените отпечатъци на изображенията, преобладаването на светлите глини, 

за направата на лампите, запазените, макар и във фрагментиран и почти нечетим вид 
марки на дъното, говорят за предимно вносна продукция. Очевидно географската 
близост до водещите ателиета дава по-големи възможности за снабдяване с оригинално 
производство и прави нецелесъобразно копирането на оригиналните образци, което е 
честа практика, включително и в големите градски центрове на Тракия и Долна Мизия. 
Част от изображенията се свързват с ателиетата на най-известните атински 
производители на лампи, работили едновременно от края на ІІ и първата половина на ІІІ 
в. Обстоятелството, че тук се откриват заедно, лампи произхождащи от различни атински 
ателиета говори за редовни търговски контакти. Разполагаме с данни за внос от 
работилниците на Πίρειθοζ, Πρείμοζ, както евентуално на Ελπιδεφοροζ и Eυτυχηζ. Много 
по-малък дял сред използваните в жилището лампи имат произведените в керамичните 
центрове от района на Никополис ад Иструм – Бутово, Хотница и Павликени. Това би 
могло да се обясни с приоритетните търговски контакти, обусловени от пътните артерии 
и географската близост с определени региони. 

 
c. Метални изделия 

 Медицински инструменти 
От централната сгпрада на стопанството произхождат и няколко медицински 

инструмента. Това са една сонда-шпатула, една кука – необходимо пособие при 
извършването на хирургични интервенцции и няколко капачета за тубуси.  

Откриването им сред останките на едно селско имение показма високо ниво на 
медицински познания и обслужване. Наличието на специализирани инструменти като 
хирургичната кука насочват към присъствие на лице с по-задълбочени познания и 
умения на лечител, което е било в състояние да извършва и хирургически интервенции.  

За част от тях, обаче, не бива да се изключва употреба като козметични пособия, 
свързани с оформлението на тоалета. 

 
Части от заключващи механизми 
Наблюденията ни върху запазените ключове и части от заключващи механизми, 

от централната сграда в имението в м. Дана бунар показват наличието на сравнително 
голям брой запазени артефакти с подобно предназначение.  

Разгледаните тук ключове и резета са с разнообразни механизми на заключване, 
изработвани не само от различни материали – метали (желязо, медни сплави) и вероятно 
дърво, но и осигуряващи заключване на различен принцип. Това без съмнение е давало 
по-голяма сигурност на собствениците относно неприкосновеността на личните им 
вещи. Същевременно с това, този факт е указание за направата на тези заключващи 
системи по специална поръчка, вероятно в някой от градските центрове в близост. 

 
Накити 
Накитите, произхождащи от сградата са относително малко. Става дума за 

фрагмент от обица, една поставената от нас под въпрос торква и няколко фрагмента от 
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гривни. От тях само обицата е златна, а торквата и една от гривните са изработени от 
нискокачествено сребро. Останалите изделия са изработени от медни сплави.  

Основната част от изделията са ковани. При някои от гривните и при торквата 
може да се предположи, че нишката е изтегляна. При основната част от изделията 
декорация изобщо липсва. Формата е проста и изчистена. Като декоративен елемент 
въздействат петлиците и усуканите нишки, оформящи закопчаването при гривните и 
цялото изделие при торквата. При една от гривните е нанесен орнамент посредством 
изчукване с дзамба с форма на малко кръгче. Изпълнението е не особено прецизно, но 
ефектно. Единствено при златната обица са приложени по-скъпи и изискващи специални 
умения техники като изчукване на златен лист върху матрица, филигран и гранулация. 
Липсват скъпи художествени бижута, изпълнени в техника репусе, накити с инкрустация 
на изрязвани и шлифовани скъпоценни и полускъпоценни камъни. Прави впечатление и 
отсъствието на цял набор от иначе масово разпространени в цялата империя накити като 
огърлици, медальони и пръстени.  

Като се добавят и няколкото стъклени мъниста, разгледани отделно, както и двата 
пръстена-ключове, имащи по-скоро утилитарно предназначение, може да се заключи, че 
става дума предимно за накити за тяло, а не скъпи изделия, декориращи костюма и 
прическата. Изделията, произхождащи от централната сграда могат да бъдат определени 
като евтина масова продукция без особени художествени достойнства, подражаваща 
модата на скъпите луксозни изделия от благородни метали и обработени камъни, но в 
изпълнение от бронз и стъкло. В този смисъл, макар и според възможностите си, 
жителите на разглежданото тук имение следват актуалните за времето модни тенденции. 

В останалите компоненти на комплекса накити изобщо не са откривани, така че 
ако има данни за „по-луксозно“ обитаване, то е именно в тази част на комплекса. 
 
 Елементи на костюма 
 Още по-малобройни са елементите на костюма, открити сред деструкциите на 
сградата. Става дума за две фибули и една катарама, като последната само условно може 
да бъде причислена към тази категория предмети. Тя по-скоро е свързана със 
закопчаването на кожени ремъци, имащи отношение към селскостопанския инвентар. И 
трите паметника, за разлика от накитите са изпълнени изцяло от желязо. Те са семпли, 
изчистени от декоративни елементи изделия, имащи по-скоро утилитарна функция, 
отколкото ролята на акцент в облеклото. 
 Двете фибули се отнасят към фибулите с подвито краче и насочват към традиции, 
разпространени на север, сред варварите, обитаващи граничните на империята области. 
На юг от Дунав появата на подобни артефакти е спорадична, а паметници произтичащи 
от ясен археологически контекст почти липсват.  
 Находките от Дана бунар запълват отчасти тази празнина като дават ясни 
свидетелства и точна дата за проникването на тези паметници във вътрешността на 
империята. А откриването сред деструкциите на сградата, опожарена в средата на ІІІ в. 
на фибули, разпространението на които е именно във варварска среда, е едно от 
недвусмислените доказателства за участието на варвари в драматичните събития, довели 
до загиването на комплекса.  
 
 Инструменти и пособия 
 Прозихождащите от сградата инструменти, макар и представени в единични 
екземпляри, очертават доста широка сфера на стопанска активност.  
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 Относително малък дял заемат оръдията, свързани със земеделие. Сред находките 
от сградата към тях бихме могли да причислим единствено железните зъбци, които 
хипотетично определихме като части от гребла – универсални инструменти с широко 
приложение в градинарството, лозарството и овощарството.   
 Откритата сред останките на сградата хлопка може да се постави във връзка с 
отглеждането на дребен или едър рогат добитък в имението. 
 А желязната игла, може да се разглежда във връзка с прешлените за вретено, 
костени хурки и тежести за стан като свидетелство за практикуваните в домашни условия 
предачество, тъкачество и шивачество. 
 Универсалния характер на ножовете като инструмент не позволява да бъдат 
обвързани с конкретни дейности. Но определено можем да говорим за практикуване на 
различни способи на риболов във водите на Хеброс. 
 Два от инсрументите – мистрията и огрибката имат приложение в конкретна 
специализирана област – съответно строителството и приготвянето на хляб.  
 Всички тези сечива са изработени от желязо чрез коване. Имат функционална 
форма, утвърдена от векове и трудно биха могли да се използват като хронологичен 
белег.  
 Единственото сигурно засвидетелствано оръжие от сградата е един железен връх 
на копие. 
 
  Свързващи елементи за дървени конструкции 
 Прави впечатление, че железните изделия, предназначени за сглобяване или 
декориране на дървени конструкции са едни от най-многобройните паметници, разкрити 
сред опожарените останки от сградата. Една част от тях като скоби, гвоздеи и клинове 
имат конструктивно значение. Те могат да се разглеждат като основен строителен 
материал за сградата, заедно с дървените греди и колове, за които има само косвени 
археологически свидетелства като останки от овъглено дърво.  
 Някой от паметниците са свързани с осигуряването на подвижни конструкции 
като панти, затварящи механизми и пр. Те са използвани при врати, капаци на прозорци 
или сандъци. Някои железни предмети могат да бъдат определени като куки и скоби, 
позволяващи окачването по стените на необходимите за домакинството пособия. И един 
не малък дял от анализираните тук предмети принадлежи на обковите, които освен 
декоративно са имали и утилитарно предназначение.  

 
d. Костени изделия 
Колекция костени изделия от централната сграда в комплекса при Дана бунар е 

интересна преди всичко с това, че представя набор от използвани едновременно в 
относително кратък период от време паметници. Многобройните костени изделия са 
доста еднотипни и свързани предимно с оформлението на тоалета (игли, кохлеари). 
Може да се твърди, че основно са женски аксесоари. 

Един от паметниците представлява част от напръстна хурка. Направен е опит да 
се обвърже употребата на подобни артефакти, разпространени основно в Римската и 
Късноантичната епоха с преденето на лен. 

 
е. Стъклени изделия 
Предметите от стъкло, открити в централната сграда на комплекса, в м. Дана 

бунар показва разнообразие на формите и техниката на изработка на изделията. 
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Сред съдовете впечатлява доминиранетона форми, отнасящи се към масовата 
продукция на стъкларските работилници за периода ІІ–ІІІ в., а именно – тези, 
изработвани чрез свободно издухване на стъклото. Преобладават отворени съдове, 
предназначени за пиене – чаши и купи. Повечето са с изчистени гладки повърхности и 
заоблени ръбове, с елегантна форма, практична за ежедневно приложение.  

Наред с тях, сред останките на сградата се откриват и фрагменти от съдове, 
използвани за съхранение на субстанции, използвани в козметиката. Откриването им в 
сградата, показва приложението им в ежедневието, а не само при погребалните практики, 
където се срещат изключително често като гробни дарове.   

Подобни стъклени съдове, изработени чрез свободно издухване, се налагат след 
средата на ІІ в., когато с въвеждането на някои технически нововъведения (понтия) се 
улеснява направата им.  
 Като суровина за направата на съдовете е използвано прозрачно, естествено 
оцветено стъкло, с бледи зеленикави нюанси. За съжаление не сме в състояние да 
изкажем предположение относно центровете, в които са били изработвани съдовете. 
Това се дължи както на липсата на специални анализи на стъклото, така и на масовото 
разпространение на еднотипни форми в периода ІІ–ІІІ в. и появата на редица нови 
ателиета, които изработват съдове за масова ежедневна употреба, без свой специфичен 
почерк. Въпреки сходните характеристики на стъклото, много е вероятно тези изделия 
да са постъпили от различни търговски и занаятчийски центрове в близост.  

Наличието на фрагменти от прозоречно стъкло всред материалите от 
разглеждания тук комплекс, свидетелствува за широкото приложение на стъклото в бита 
на населението от провинция Тракия.  

Въпреки малкият брой мъниста, открити в комплекса, представените типове са 
разнообразни. Преобладават тези от тюркоазеносиньо стъкло, но има и изработени от 
прозрачна безцветна и жълта стъклена маса. Използвани са различни стъкларски техники 
за направата им – изработване на заготовки от предварително споени разноцветни 
стъклени нишки, моделиране на различни форми, студеното шлифоване. 
 

 
f. Каменни изделия 
Каменните предмети сред останките на централната сграда са най-малобройни и 

се отнасят към съвършено различни сфери на човешка дейност.  
Изработката им показва изключително добро познаване на качествата на 

различните каменни породи и използването им за различни цели. Без целенасочени 
изследвания е трудно да се каже откъде произхождат суровините за направата им, но 
може да се предположи, че те са местни. Причината за това е както изключителната 
тежест на част от артефактите, така и тяхната функционалност, която води до бързо 
износване. Като се има предвид и близостта на Източните Родопи и Сакар, където 
необходимите каменни заготовки биха моли да бъдат добити, изглежда безпредметно 
импортирането им от големи разстояния, още повече че това би било много трудо- и 
енергоемко. В този смисъл можем да предполагаме наличие на каменоделски ателиета 
някъде наблизо, а вероятно и в самото имение. Изработката на хромелите е изисквала по-
специални познания и умения, докато брусовете и камъчетата за игра може би са дело на 
местните обитатели.  

Сред каменните артефакти най-многобройни са частите от ръчни мелници. Това 
е естествено, като се има предвид, че те са свързани с ежедневна употреба при 
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приготвянето на храна. Наличието им показва домашно мелене на необходимите за 
изхранването на обитателите храни. Броят изглежда прекомерен за едно домакинство, но 
ние не разполагаме с достатъчно данни, за обичайно използвания брой мелници в 
римските домове. Количеството на запазените хромелни фрагменти в централната сграда 
на комплекса би могло да намери обяснение както с наличието на повече от една 
функционираща мелница в домакинството, така и с наличието на вече излезли от 
употреба (счупени, изтрити) хромелни камъни. Конструкцията и размерите им са 
обичайни за целия римски период и са били употребявани в кастели, градски и 
извънградски имения, както и в редица селища от късната античност.  
 

g. Монети 
Въз основа на монетния материал, добит при проучването на това стопанство 

можем да заключим, че откритите на обект Дана бунар І монети позволяват 
съществуването на комплекса да се отнесе към времето след средата на ІІ в. (по-вероятно 
последните десетилетия на ІІ в.) до средата на ІІІ в. 

Основната част от нумизматичния материал се състои от нискостойностни 
бронзови монети, сечени в монетарниците на Тракия и предназначени за ежедневни 
разплащания. Сред тях преобладават в количествено отношение тези, изработени в 
Адрианопол, което е обяснимо с оглед на това, че той е най-близкият градски център, 
към чиято територия принадлежи тук разглежданото имение. Освен тях, в комплекса са 
открити монети на Филипопол, Анхиало и Никея. 

Откритите в комплекса денари са значително по-малко като количество 
(съотношението им спрямо бронзовите монети е приблизително 1:3). При това, всички 
те са с повърхностно посребряване, което с течение на времето, при участието им в 
паричното обръщение, се е изтрило и е разкрило ядрата от неблагороден метал (бронз). 

 
Землянка 

 
Вторият комплекс, в рамките на разглежданото имение, е условно наречен 

„землянка“. Попада в най-източния край на „жилищната част” на стопанството (в 
квадрати D5, D6, E5, E6).  
  Сградата е частично вкопана в тогавашния терен, но с много голяма степен на 
вероятност има и надземна част и не може еднозначно да се обвърже с жилищни 
функции. Съоръжението е с овални, неправилни очертания в план и площ около 30 кв. 
м. 

Разликите в конструкцията и мащабите на двете, проучени в близост една до друга 
сгради, съм склонна да отдам на разликите във функциите и предназначението им. 
Въпреки наличието в комплекса на производство на строителна керамика, покритието на 
разглежданото тук помещение е от нетраен материал. Този факт маже да бъде обяснен с 
по-леката конструкция, сезонното ползване или с по-скоро стопанското предназначение 
на сградата. 

Сходни като конструкция „сгради“ са ни познати сред проучените в Тракия 
неукрепени селища. Обичайно тези съоръжения са приемани за стопански помещения. 
Вероятно такива са и основните функции на разглежданото тук помещение, но наличието 
на отоплително съоръжение, както и на битов инвентар не позволява напълно да се 
изключат и жилищните функции.  
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Между керамичния комплекс и сграда и този на разположената в съседство 
централна сграда се отбелязват съществени различия (Обр. 2). Прави впечатление по-
малкото количество и разнообразие на формите, въпреки запазените съотношения между 
технологичните групи. Определено в тук разглеждания комплекс преобладават не само 
изделията на местна (тракийска) керамика, но най-вече керамиката работена на място в 
имението. Прави впечатление по-малкият обем на използваните тук стомни и амфори, 
както и значително по-малкото им представяне в количествено отношение. За много 
малка част от съдовете може да се допусне импортен произход. Прави впечатление 
отсъствието на керамични лампи, които в жилището, проучено в съседство са много 
добре представени.  

Наблюденията на базата на откритите в жилището инструменти показват 
занимания с овощарство, лозарство, кожарство, риболов и домашни занаяти. 

Разликите между двата комплекса, както вече отбелязах, съм склонна да отдам на 
разликите във функциите и предназначението им.  

 
Стопанска сграда 

 
Тази сграда е разположена в най-западната част на комплекса. Ориентирана 

меридионално с дългата си ос и попада в квадрати Аа/2а, А/1А, А/2А, А/3А, В/1А, В/2А, 
В/3А, С/1А, С/2А, С/3А, D/1А, D/2А, D/3А, E/1А, E/2А, E/3А. Проучената част от нея е с 
площ около 300 кв. м. 

Сградата не е изцяло запазена, а проучената част от нея е само в субструкция, 
което дава представа за плана и градежа, но не и за находките, свързани с 
функционирането й. Основите й са градени от ломени камъни, а във височина градежът 
е бил от по-лек и нетраен материал. Има данни за керемиден покрив. 

Тя е със сложен (верижен) план. В проучената част попадат части от три 
помещения. Поради липсата на данни за суперструкцията не можем да кажем нищо за 
размерите или входовете им. Можем да предположим, че помещенията са били отворени 
на изток, основания за което дават и разкритите каменни стъпки – вероятно основи на 
подпорни стълбове, което предполага наличието на покрита галерия – портик, покрай 
източното лице на сградата. Възможно е източното от тази постройка да се е развивал 
вътрешен двор, в който да попадат останалите компоненти на комплекса, за които стана 
дума по-горе.  

Поради редица аналози със сгради, за функционирането на които като хамбари 
или обори има сигурни свидетелства, мисля, че сградата с верижен план е имала 
стопанско предназначение. 

Спрямо останалите сгради, определяни като такива с жилищни или жилищно-
стопански функции, тази се отличава с най-значителни размери, няколко верижно 
разположени помещения, прецизен каменен градеж с употреба на варопясъчен разтвор 
(поне в субструкция) и керемиден покрив. Това внимание, проявено в градежа й и 
отличаващо я от останалите, явно стои във връзка със значимостта й в стопанския живот 
на комплекса.  

 
Пещ за строителна керамика 

 
Пещта за за строителна керамика се ситуира в най-източната част на обекта. 

Попада основно в Кв. F18 и F19, а краят на предпещната площадка лежи в северните части 
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на G18 и G19. Мястото за изграждането й е било съобразено с наличието на благоприятни 
фактори за керамично производство – естествен водоизточник, терен с благоприятен 
наклон, наличие на глини с пластични свойства. 

Комплексът на пещта включва самата пещ, свързаната с функциониранито й 
предпещна площадка и една яма в близост, за съхранение на подготвената за употреба 
глина. 
 Пещта е двукамерна с вкопана горивна камера и кръгъла подпора за скарата. 
Запазена отчасти е долната камера. Отличава се от познатите ни пещи за строителна 
керамика по опростената и олекотена конструкция, при която липсват зидани стълбове 
и аркова конструкция, които да поемат тежестта на скарата и суровата продукция. 
Наблюдаваните тук специфики са наложени от капацитета на производство. Въпреки 
явните указания за предназначението й, въз основа на производствения брак, пещта стои 
по-близо като конструкция до един от най-масово разпространените типове пещи в 
долнодунавския регион, използвани за изпичане на битова керамика и свързвани с 
източни традиции. 

Вероятно именно тази по-примитивна и нестабилна конструкция, удачна и 
целесъобразна при по-малки пещи, предназначени за по-лека продукция, е показала 
непригодността си при по-големи натоварвания и е станала причина за разрушаването 
на пещта. 
 Продукцията е доста разнообразна, ако се съди по фрагментите производствен 
брак. Откриват се части от тегули и имбрици, тухли, както и един фрагмент от кръгла 
тухла. Вероятно е използвана в зависимост от нуждите, като е възможно различните 
типове изделия да са изпичани и едновременно. 

Освен керамичните центрове, функциониращи при вилите, последните години 
бяха документирани и други, сходни като организация на тук представеното, керамични 
производства, от територията на Тракия, отличаващи се с качество и разнообразие на 
продукцията. Някои от тях се свързват със сезонно използвани пещи, изградени на места 
с благоприятни за подобно производство условия. Не малко пещи, обаче, са 
засвидетелствани в селска среда, което показва че подобно занаятчиийско производство 
е обичайно за селта в региона. При това в някои от центровете е произвеждана както 
строителна, така и битова керамика, както и при тук разглежданото домакинство. 

Подобна практика – на организиране на разнообразно керамично производство в 
селска среда е представена в редица провинции на империята. 
 

Пещ за битова  керамика 
 

Тя се намира в източната част на разглежданото домакинство и в непосредствена 
близост до пещта за строителна керамика, във връзка с което смятам, че е част от 
керамичен производствен център с разнообразна продукция, чието предназначение е да 
обслужва нуждите на обитателите на имението. Попада в кв. D12. 

Ориентиана  е с дългата си ос по посока югозапад – североизток, като отворът е 
от югозапад. Представлява кръгла камера, свързана с канал за подаване на топлия въздух. 
Камерата е с почти правилни кръгли очертания в план и диаметър 1.40 м. Дъното на 
пещта (73.317 м надм. в.) в резултат от подлагането на високи температури е получило 
сиво-бяло оцветяване и отухлена структура. 
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Откритите на място цели тухли от различни формати, фрагменти от керемиди, 
както и части от водопроводни тръби позволяват реконструкция, при която скарата е 
била изградена от строителна керамика. 

Репертоарът на керамиката, произвеждана в тази неголяма пещ включва най-
използваните в бита категории съдове – стомни, гърнета, паници и чаши. При това 
анализът на керамиката от останалите комплекси в имението показва, че именно 
формите, произвеждани в тази малка пещ са особено предпочитани от обитателите на 
имението. Наличието на червенолакови съдове в пещта, заедно с такива без лаково 
покритие, поставя въпроса дали принадлежащите към различни технологични групи 
форми са изпичани едновременно или последователно при различен режим. 

Размерите на пещта и производственият репертоар са основен аргумент, за това, 
че регистрираното тук производство е ориентирано именно към задоволяване на 
потребностите на стопанството от най-масово използваните в ежедневието форми. 
Малките размери на пещта и опростената й конструкция също не предполагат 
производство, ориентирано към пазара.  

Въпреки ограничените си мащаби, керамичното производство е свързано с 
необходимостта от редица ресурси като качествени глини, опостнители, горива, вода и 
не на последно място опитни производители, с познания и опит в технологията на 
направа и изпичане на съдовете. Наличието на всичко това, както и регистрираните 
свидетелства, макар и в малки мащаби, да бъдат възпроизведени на място луксозни 
образци на керамичното производство, предполагат инвестиции в организирането му, 
вероятно сериозни за възможностите на едно селско домакинство.  

 
Резултати 

 
Датировка 

 Изграждането на тук разглежданото стопанство се свързва с началото на 
обитаването в м. Дана бунар през Римската епоха, което, както показва нумизматичния 
материал от местността, се отнася след средата на ІІ в. 

Анализът на монетните находки и цялостния материал от проученото имение 
позволява съществуването му да се отнесе към времето след средата на ІІ в. (по-вероятно 
последните десетилетия на ІІ в.) до средата на ІІІ в. Унищожаването му може да се 
свърже с готското нашествие в средата на ІІІ в. (248–251 г.). 

Животът в границите на това стопанство не се възстановява до Средновековието. 
Но животът на мястото продължава. На отсрещния бряг (Дана бунар ІІ) на малката 

рекичка, водеща началото си от извора със значителен дебит и до днес, дал името на 
местността, са регистрирани монети и от втората половина на ІІІ в. От началото на ІV в. 
животът е възобновен и на отсамния бряг на рекичката (Дана бунар І, но обитаването е 
изместено на запад от тук представеното имение. Приблизително към същото време е 
регистрирано едно подобно на нашето стопанство и на отсрещния бряг, южно от обект 
Дана бунар ІІІ, което попада встрани от сервитута на АМ „Марица“, във връзка с което 
там са провеждани наблюдения, но не и археологически разкопки. 

По данни на монетите, получени от местността, животът тук (обекти Дана бунар 
І и ІІ) продължава, до около средата на V в. Краят на живота на това селище трябва да се 
постави около средата на V в. Най-късните монети са на императорите Аркадий (395–
408 г.) (Дана бунар ІІ) и Теодосий ІІ (408–450 г.) (Дана бунар І). 

Още веднъж трябва да подчертая, че освен монетите, от тези по-късни фази в 
съществуването на селището не са проучени запазени археологически структури, 
каквито не са регистрирани в определените за проучване терени.  
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Следва почти вековно прекъсване на монетното обръщение в региона до втората 
половина на VІ в. (монети на император Юстин ІІ (565–578 г.), когато животът в 
околността за кратко и неясно под каква форма е възстановен. 

 
Идентификация 
 Представеното тук самостоятелно стопанство е част от по-голямо селище. 

Останките от него са регистрирани в границите на трите проучвани обекта Дана бунар І, 
ІІ и ІІІ под формата на материали от повърхността. Подобни находки се откриват и в 
цялата околност, но са регистрирани само при обходи на местността и може да се 
предположи, че са разнесени на значителна площ при земеделската обработка в района. 
Затова точните граници и площ е трудно да бъдат установени. Единствените запазени 
структури от римската епоха в определените за проучване терени са тези, представени 
по-горе. 

Става дума за открито, неукрепено селище с дълготрайно обитаване, на 
значителна площ, което най-вероятно следва да бъде интерпретирано като село. 

 
Местоположение 
Името на въпросното селище не ни е известно от изворите. Разглежданото тук 

село се ситуира в непосредствена близост до Via Diagonalis. В този участък трасето на 
пътя преминава по левия бряг на Хеброс и е изградено по билото на най-ниските 
сакарски възвишения, приблизително на два километра в североизточна посока от м. 
Дана бунар. Останките от него са подробно документирани от П. Детев, но в някои 
участъци са отчетливо видими на повърхността и до днес. Познати са на местните хора 
като „друма“, „калдъръма“ или „римския път“. 

Тъй като става дума за една от основните пътни артерии за целия Балкански 
полуостров, от съществено значение за поддържане на контактите между 
централноевропейските територии и региона на Близкия Изток и Азия, участъкът от 
пътя, минаващ в непосредствена близост до тук разглежданото селище е представен при 
всички антични пътни карти за региона.  

Най-близо разположената пътна станция, обозначена единствено при Itinerarium 
Burdigalense e mutatio Rhamis. Местоположението й е търсено още от братя Шкорпил 
източно от с. Йерусалимово (Хаджикьой) и западно от с. Георги Добрево (Кирилово, 
Бунаклий), някъде в района на късноантичната и средновековна крепост в м. Хисаря. 
Появата й в писмените извори се отнася към ІV в., а липсата на проучвания не позволява 
археологически свидетелства да се използват като аргумент за датировката. 
Разстоянието от тук до Свиленград е точно 11 км или 7 мили. 

Селището в м. Дана бунар е отдалечено на 34 римски мили (50 км) от Адрианопол, 
на чиято градска територия принадлежи. Това е недвусмислено доказано с откриването 
в землището на с. Изворско, общ. Харманли на милиарна колона, почти идентична като 
съдържание с тази, открита при с. Капитан Андреево. И двете колони са поставени в чест 
на император Север Александър и майка му Юлия Мамея, от името на град Адрианопол, 
по времето на управителя на Тракия Rutilius Pudens Crispinus (222–231 г.). 
Отдалечеността на тук разглежданото селище от останалите градски центрове в  Тракия 
е значително по-голяма.  

 
Условия на живот 
Условията за живот тук са изключително благоприятни, както показва 

дълговечното обитаване на мястото. 
Те са свързани с изобилието на питейна вода в близост и плодородните терени, 

благоприятни за разнородни земеделски дейности (зърнопроизводство, лозарство, 
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овощарство, градинарство) и скотовъдство. Климатът е мек и топъл, преходно 
континентален, с изразено Средиземноморско влияние. Характеризира се с мека зима, 
хладна пролет и горещо лято. Благоприятства отглеждането на светло- и топлолюбиви 
растителни видове. Климатичните дадености се допълват от плодородните почви. 
Мястото е относително равно и удобно за обитаване. 

Трябва да се изтъкне и близостта на планинските масиви на Сакар от изток и 
Източните Родопи от запад, които са предоставяли възможност за набавяне на редица 
необходими суровини. 

През разглеждания период от особена важност е близостта с един от най-големите 
и развити центрове в Тракия – Адрианопол, на градската територия на който принадлежи 
разглежданото тук селище. И разбира се от изключително значение за комуникациите е 
близостта с Централния път, пресичащ Балканите по диагонал и от изключителна 
важност за контактите на Европа с Азия.  

 
Площ 
Площта на цялото селище, само по наблюдения на повърхността е трудно да бъде 

убедително аргументирана, но резултатите от проучването на трите археологически 
обекта позволяват да се предположи, че е възлизала на няколко десетки декара. 

За по-конкретни данни може да се говори единствено във връзка с проучваното 
стопанство. То включва няколко самостоятелни звена. Това са централна сграда с 
предимно жилищни функции и стопански помещения в сутерена, едно вкопано 
помещение наблизо, вероятно също със смесен – жилищно-стопански характер и 
верижна сграда, за която за сега можем да предполагаме стопански функции. В източната 
част на комплекса се обособява „производствена зона“, където са разкрити две пещи за 
производство на битова и строителна керамика. Между отделните сгради на комплекса 
има свободни, незастроени пространства.  

По-горе беше отбелязано, че стопанската сграда, вероятно бележи границата на 
комплекса от запад. От изток естествена преграда е била споменатата (безименна) 
рекичка. За съжаление не ми е известно дали това домакинство е имало оградни стени от 
север и юг. 

Различните като функционално предназначение сгради и съоръжения, 
разположени в непосредствена близост една от друга и вероятно включени в единно 
дворно пространство, предполагат принадлежността им към едно стопанство. 

Проучената площ възлиза на 2925 м2 (около 3 дка) или приблизително един югер 
(1 югер = 2500 м2 = 25 а = 2.5 дка). От нея площта на сградите и съоръженията е 
приблизително 380 м2. Или съотношението на „застроената“ спрямо незастроената площ 
е приблизително 1:7. 

Наблюденията върху плана на стопанската сграда, предполагащ развитие и в 
северна и в южна посока от определения за проучване терен, както и данните от 
централната сграда, която е приблизително наполовина унищожена от съвременното 
строителство, предполагат поне двойно по-голяма площ на имението. При това 
допускане, площта му възлиза на около 6 дка или малко по-малко от 2.5 югера.  

Всъщност никъде в проучените терени на Дана бунар І и ІІ не са регистрирани 
други подобни стопанства. Това предполага незастроената площ в близост да е в пъти 
повече, спрямо посочената по-горе. Това, от своя страна позволява да се допусне, че 
свободните терени в околността са ползвани като обработваеми земи.  

В този смисъл, разглежданото тук домакинство би следвало да принадлежи на 
село, близко като организация до дефинирания от В. Динчев тип 3, чиято селищна 
структура се състои от „стопанства с прилежаща обработваема земя“. Вероятно и поради 
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факта, че изследването на селата до скоро не беше приоритет в античната археология 
засвидетелстваните примери в литературата са относително малко. 

Основната част от тях са в границите на провинция Тракия, при това в едни от 
най-плодородните области в Горнотракийската низина – селището в м. Чаталка, както и 
тези при с. Черна гора и с. Зетьово, Старозагорско. 

Към тях могат да се добавят някои, макар и частично проучени във връзка с 
изграждането на инфраструктурни проекти, села – при с. Скобелево, Сливенско, в м. 
Памуклията, североизточно от с. Прохорово, община Нова Загора, с. Малко Тръново, 
Чирпанско, при с. Ръжево Конаре, Пловдивско. 

Тъй като съобщенията за тях са с предварителен характер и селищната 
идентификация не при всички е сигурна, а информацията при по-голямата част подлежи 
на прецизиране би било претенциозно формулирането на обобщаващи заключения. Но 
доколкото наблюденията са за селски имоти с дворни пространства, включващи 
жилищни и стопански сгради, отдалечени на значително разстояние един от друг и 
предполагащи свободни за земеделски дейности терени, то поне за сега, изглежда 
вероятно тази селищна форма да е обичайна за региона. Разбира се, поради това, че 
изследването на селата у нас все още е в началната си фаза и липсват цялостно 
публикувани обекти, всяко заключение на този етап до голяма степен би имало характера 
на хипотеза. 

Свободните за земеделие значителни площи около отделните стопанства при този 
тип села, определено ги доближават като характеристика до вилните комплекси и 
усложняват идентификацията при частично изследвани селищни обекти. 

Представеното тук имение е близко по площ до някои сигурно идентифицирани 
като вили селищни обекти, включително и такива, отнасящи се към категорията вили с 
представителна жилищна част – вилата при кв. „Белата вода“ при гр. Перник (1.6 дка), 
при с. Долна Кремена, в района на гр. Мездра (2.3 дка), при с. Кралев дол, Пернишко (2.6 
дка), в м. „Майтапа“ при гр. Плевен (2.6 дка), при кв. „Обеля“ в гр. София (3 дка), гр. 
Търговище (3.5 дка), с. Арнаутито, общ. Стара Загора (3.6 дка), при кв. „Х. Димитър“ в 
гр. София (5 дка), с. Деветак (около 6 дка). 

В случая с тук представеното стопанство няма данни за разположен наблизо вилен 
комплекс, нито за съществуване на императорски домен. Съществуващата в 
литературата теза, че тази селищна форма е обвързана с арендни отношения и изцяло 
опосредствана експлоатация на земята би могла да се приеме в случая само при 
допускане за наличие на голямо частно имение, за което, обаче, в момента не 
разполагаме с убедителни доводи. В този смисъл, трябва да отбележа, че не разполагаме 
и с данни за юридическия статут на собствениците (ползвателите) на това стопанство. 

 
Строителни техники и архитектурен комплекс  

 Поради факта, че в м. Дана бунар на практика няма запазени части от 
суперструкцята на сградите и в основната част от случаите става дума за вкопани 
структури, коментирането на въпросите за архитектурата е до голяма степен условно. 
 С данни за градеж от частично обработени камъни разполагаме основно от 
сградата в най-западната част на комплекса. По този начин са градени основите и долната 
част на стените. Субструкцията на зидовете е не особено дебела и предполага по-лека 
наземна конструкция, вероятно градена от дърво, обмазан с глина плет или кирпич. 
Наличието на контрафорси по дългите стени предполага технически умения, 
съобразяване със спецификите на терена и вероятно с функционалното предназначение 
на сградата. Като свързващ разтвор при основите на градежа е използвана глина. При 
тази сграда е засвидетелствана и употреба на варопясъчен разтвор като спойка за първия 
цокълен ред камъни. Това вероятно е наложено от проблеми с конструкцията, породени 
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от поддаването на терена във връзка с по-ранни вкопавания. Данни за употребата на 
хоросан има и при деструкциите на централната сграда, но приложението му там остава 
неясно. 

Частично обработени камъни са използвани и при централната сграда на 
комплекса, където обаче те са малко, съсредоточени са в единия ъгъл и вероятно са 
използвани като облицовка на вкопаната част на сградата с цел предпазване от 
обрушване поради естествената денивелация на терена. 

Въпреки сигурното производство на строителна керамика в комплекса, 
употребата на тухли е по-скоро спорадична и встрани от основното им предназначение. 
Използвани са като частично подово покритие в землянката, вероятно като покривен 
материал при централната сграда и като част от конструкцията на пещта за битова 
керамика. 

При по-голямата част от компонентите на комплекса има изградени керемидени 
покриви. Останки от такива са засвидетелствани при стопанската и централната сгради, 
като и при предпещната площадка на пещта за строителна керамика. В изграждането им 
са използвани тегули и имбици. Употребата на фрагментирани керемиди е разнообразна. 
Поради свойството им да акумулират топлината фрагменти от тях са използвани като 
облицовка на пещта за строителна керамика, както и при оформянето на подложката на 
огнището в землянката.  
 Основната част от конструкциите е била от дърво, както показват окислените 
останки от дървесна маса, железни клинове, гвоздеи и скоби. 
 Единичните екземпляри от фрагментирани водопроводни тръби, кръгли тухли и 
тубули за стенно отопление, не са използвани по предназначение.  

Единствената сграда със сигурно засвидетелствани повече от едно помещения е 
тази в западната част на комплекса. Въпреки относително големите си размери, обаче, тя 
е с опростена пространствена организация при която помещенията са верижно 
подредени. Покрай източната й фасада, вероятно се е развивал портик, както показват 
запазените в субструкция каменни стъпки, на разстояния близки до тези между 
контрафорсите в основите.  

Останалите жилищно-стопански структури са частично вкопани. Данните за 
стабилна, макар и градена от дърво, конструкция, изобилните и разнообразни находки 
от централната сграда позволяват да се допусне наличието на един сутеренен етаж със 
стопанско предназначение и горен етаж с жилищни функции. Подобни селски къщи от 
околностите на Адрианопол, с „добре изграден втори етаж“ с „издадена част“, 
опожарени от готите, описва Амиан Марцелин във връзка със събитията от 70-те години 
на ІV в.  

 
Стопанска активност 

 Представеното тук стопанство показва широк спектър от стопански дейности, 
извършвани на място. Планировката и организацията на комплекса са изцяло съобразени 
с тях. Основната част са свързани с обработването на земята и отглеждането на животни. 
 Една от основните сфери, за която свидетелстват наличните данни вероятно е 
било зърнопроизводството. Поради близостта на плана и конструкцията на сградата в 
западната част на комплекса с познатите от това време зърнохранилища, може да се 
допусне използването й именно като склад за зърнени храни или поне по подобен начин 
да е използвана определена част от нея. Частите от долии и фрагментите от ръчни 
мелници за зърнени храни също насочват към тази сфера като основна за обитателите на 
стопанството. Отпечатъци от семена са запазени в глината на някои гърнета.
 Благоприятните природни условия са позволявали и отглеждането на някои 
топлолюбиви растителни видове като лоза. Стимулирането на развитието на този клон 
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на аграрната икономика е било обект на специални мерки от страна на централната власт, 
както показват редица официални документи от ІІ в. Към активност в тази сфера на 
обитателите на това стопанство насочват откритите тук косери и зъбци от гребла. 
Вероятно във връзка, със свързаното с лозарството винопроизводство следва да се 
разглеждат някои от долиите.  

Споменатите по-горе инструменти са имали удачно приложение и в овощарството 
и градинарството, за развитието на които тук също има благоприятни условия и не бива 
да се изключват от сферата на занимания на обитателите на стопанството. 

Косвените данни, с които разполагаме, позволяват да се допусне, че част от 
обработваемите площи са използвани за отглеждане на маслодайни и влакнодайни 
растения като лен, коноп, сусам и пр. 

Определено може да се предполага, че дял в икономиката на това стопанство е 
имало и скотовъдството. Едно от преките свидетелства за това е откритата сред 
останките на централната сграда желязна хлопка. Какви точно животни са отглеждани е 
трудно да се каже. Вероятно част от тях са били необходими като впрегатна сила за 
стопанството. Може би като помещения за отглеждането им са могли да се използват 
част от тези в стопанската сграда.  

Отпечатъци от домашно прасе са запазени върху част от произвежданите на място 
тухли. Възможно е да се допусне, че преимуществено е отглеждан дребен рогат добитък, 
каквито са наблюденията при други селски имения от това време. Косвени свидетелства 
за това могат да се търсят и в данните за произвеждане на домашни текстили, поне за 
част от които е възможно да се допусне, че са били от вълна. Има данни и за обработката 
на кожи – запазените кожарски ножове, открити сред останките на землянката, както и 
едно шило, произхождащо от същата сграда. 

Във връзка с животновъдството се предполага наличие в близост на ливадни 
площи, както и ангажираността на част от обитателите на стопанството с дейности като 
косене на трева, събиране на сено и пр. 

Рибарски кукички, както и тежести за рибарски мрежи насочват към риболова 
като обичайно занятие на тукашните хора. В тази връзка не бива да се изключва и лова 
като занятие. Откритият в централната сграда връх на копие би могъл да се използва като 
бойно, но и като ловно оръжие. 

Една част от находките от комплекса са свързани с развитието на домашните 
занаяти – предачество, тъкачество и шивачество. Откриват се малки хурки, прешлени за 
вретено, тежести за стан, игли и шила. Освен вълнени платове тук вероятно са изготвяни 
ленени и конопени. 

Към обичайните домашни занятия трябва да отнесем и тези като преработката на 
хранителните продукти (смилане и преработване на зърно, обработката на мляко и месо) 
и приготвянето на храната, за които има преки или косвени свидетелства. 

Откритата сред останките на централната сграда мистрия е специализиран 
инструмент, използван в строителството. Пак във връзка със строителството може да се 
предположи и развито дърводелство, като се има предвид, че основната част от 
конструкциите на разкритите постройки са изработвани от дърво. Това е и основният 
материал за направата на мебели, така че допускането, че е този занаят е бил практикуван 
тук, е съвсем основателно.  

Определено може да се говори и за занаятчийско производство, макар и в не много 
големи мащаби. На място са произвеждани битова и строителна керамика, като 
продукцията, съдейки по бракуваните изделия е доста разнообразна – тухли, керемиди, 
стомни, чаши, гърнета, панички, при това някои от по-малките съдове са с лаково 
покритие. Вероятно на място е била произвеждана и ръчноработената керамика, открита 
в комплекса. Това предполага лица със специализирани познания и умения в тази област.  
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Друга специализирана сфера на познание е била медицината. Наличието на 
инструменти сред останките на централната сграда, някои от които предназначени за 
специализирани хирургични интервенции показват, че сред обитателите на това 
домакинство е имало поне едно лице с познания и умения в тази специфична област.  

Трудно е да се каже коя от стопанските дейности е водеща в това домакинство и 
насочена към пазара и каква част от по-горе отбелязаните са служили за покриване 
нуждите на местните обитатели. Но наличието на импортни стоки сред откритите в 
комплекса артефакти е свидетелство, че част от произвежданата тук продукция е могла 
да бъде разменяна на пазара. Ако се съди по размерите на стопанската сграда, това най-
вероятно са зърнени храни. 

Обект на внос е преди всичко луксозната трапезна керамика, някои от изделията 
на която произхождат от водещи ателиета на Средиземноморския свят. Внасяна е 
източна и северноафриканска сигилата, лампи произведени в атически и малоазийски 
ателиета, вероятно вино, подправки и зехтин. 

Според археологическите свидетелства, това селско имение изглежда като 
„самозадоволяваща“ се структура, с оживен и разнообразен стопански живот, в която 
основните, необходими на живота суровини са произвеждани на място. При това, 
очевидно, една част от продукцията е ориентирана към пазара, а в резултат на размяната 
й собственикът/арендаторът и неговото семейството са имали възможност да се радват 
на скъпи, луксозни стоки.  

 
Организация 

 Организацията на тук разглежданото стопанство е до голяма степен 
предопределена от стопанските дейности, извършвани в него.  

Централно положение в комплекса е отредено на жилищната сграда на 
собственика/арендатора на обработваемите терени. Единствено в нея е отбелязано 
наличието на стоки, показващи по-висок стандарт на живот – луксозна импортна 
керамика, амфорна тара, керамични лампи, стъклени съдове, костени изделия, накити. 
Част от помещенията в нея, вероятно в приземието, както може да се предположи, са 
били със стопански функции. Може да се допусне, че тук е имало обособена част за 
гости. 

Намиращата се наблизо землянка е с доста по-скромни размери и разнообразие от 
находки. При нея липсват данни за керемиден покрив. Поради разкритото на място 
огнище, жилищни функции не могат да се изключат напълно, но е по-вероятно тя да е 
била с помощни (стопански) функции. Въпреки значително по-малкото разнообразие и 
тук се откриват многобройни керамични кухненски и трапезни съдове. Тъй като от тук 
произхождат земеделски (косери) и кожарски сечива (кожарски ножове, шила и игли) 
може да се допусне, че е била предназначена за съхранение на селскостопански инвентар, 
както и за извършване на специализирани дейности, свързани с кожарството. Във връзка 
с последното би могло да намери обяснение и наличието на отоплително съоръжение.  

Най-значителната като размери сграда в комплекса не е цялостно проучена. Тя е 
с верижен план и вероятно портик пред източната фасада. Стъпва на каменни основи и 
както показват запазени на място единични екземпляри от тегули, е имала керемиден 
покрив. Големите размери и обособени помещения предоставят възможност за 
използване за разнообразни стопански цели – като склад за различните, произвеждани 
на място продукти, обори за добитъка и пр.   

Пещите за производство на керамика са разположени в близост една до друга в 
най-източната част на имението и в непосредствена близост до малката рекичка, водеща 
началото си от местния извор. Тава е свързано с обезпечаването на производството с 
достатъчно вода, както и с използване преимуществата на естествения наклон на терена 
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и местните въздушни течения. За дейностите, свързани с обслужването на пещта за 
строителна керамика са създадени относително благоприятни условия посредством 
изграждането на дървена конструкция с керемиден покрив над предпещната площадка.  

Структурата на тук разглежданото стопанство показва обособени зони с 
жилищен, стопански и производствен характер. 

 
Бит 
Имението се отличава с непретенциозен начин на живот, ритъма и правилата на 

който, доколкото може да се съди по запазените останки, до голяма степен са наложени 
от ежедневните стопански дейности.  

Изделията от метал, кост и стъкло, откривани в комплекса могат да бъдат 
охарактеризирани най-общо като масова продукция, без особени художествени 
достойнства. Липсват скъпи и луксозни предмети. Това впечатление вероятно до голяма 
степен се дължи и на факта, че обитателите на имението са отнесли със себе си най-
ценните си вещи преди да го изоставят или че преди да бъде опожарен, комплексът е бил 
ограбен. 

Свидетелство за относително високия стандарт на живот е единствено 
разнообразието на керамичния комплекс. В него преобладават съдовете местно 
производство, но отличаващи се с добро качество.  

Впечатляващо е количеството и разнообразието на импортната керамика, 
откривана на място. В сравнение дори с вилните имения от това време, разглежданото 
тук селско домакинство показва много добри материални възможности. Причината за 
това, трябва да се търси според мен не само в реализацията на произвежданите на място 
земеделски продукти, но най-вече във възможностите за достъп до пазарите на луксозни 
стоки, постъпващи основно от Егейския басейн. В това отношение географската близост 
на тук разглежданото селище до един от най-големите градски центрове в Тракия – 
Адрианопол и непосредствената близост до Централния път, осъществяващ връзката 
между Европа и Азия по суша, са фактори, даващи изключителни предимства на 
тукашните жители. Вече беше отбелязано, че е са внасяни основно фини изделия на 
източната сигилата, както и северноафриканска червенолакова керамика. Масово са 
представени и лампи, произхождащи от атически ателиета. Към това трябва да се добавят 
някои типове егейски амфори и представената с единични фрагменти рисувана 
(фокейска?) керамика. 

Освен трудовото ежедневие, обитателите са имали възможност за отдих и 
забавления. Откритият сред останките на централната сграда каменен пул за игра е 
свидетелство в тази насока. 

 
Обитатели 
Наблюденията върху етническия състав на селското население в Тракия не 

позволяват да се разграничи масово присъствие на различно от тракийското население 
поне до края на ІV в. В полза на тракийската принадлежност на жителите на тук 
разглежданото имение могат да се привлекат данните за местното керамично 
производство, показващо устойчиви традиции от предримския период. Най-голяма 
константност във времето се наблюдава при керамиката, произвеждана на ръка, но и 
редица форми, отнасящи се към различни технологични групи (паници, купи, капаци, 
гърнета), познати от елинистически комплекси намират по-нататъшното си развитие 
сред местните керамични изделия.  

Анализът на запазените графити позволява да се заключи, че обитателите на това 
малко имение са вече в голяма степен елинизирани и романизирани. Това се отразява на 
възможностите им да боравят с гръцкия език в писмена форма – да използват различни 
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буквени (цифрови) означения, да пишат и (вероятно) четат и разбират написаното на този 
език. 

Напредналият процес на елинизация/романизация се отразява и върху имената на 
тукашните обитатели. Показателен е фактът, че сред тях липсват такива, които могат да 
бъдат недвусмислено свързани с тракийската именна традиция. Две от трите 
разпознаваеми сред множеството графити имена са с гръцки (СΤΟΦΑΝΟС, ΧΑΡΙΣ), а 
третото с латински произход (ΡΑΥΛ). Може да се предположи, че това са имена на малка 
част от лицата обитавали имението и за съжаление, трябва да отбележим, че за 
останалите не знаем нищо. 
 Докато тракийският произход на местните обитатели не буди особени съмнения, 
въпреки малкото изрични указания в тази насока, то за юридическия и социалния статут 
на тези хора трябва да се отбележи, че не знаем нищо. Не разполагаме с данни дали са 
юридически свободни или зависими нито дали са собственици или арендатори на 
обработваните от тях земи.  
 Разполагаме с малко данни за религиозните вярвания на тукашните обитатели.  
 

Некрополи 
Вероятно би следвало да се търсят в северна поска от запазените структури, тъй 

като земите в близост до реката са предоставяли по-добри условия за земеделие, а и не 
са били достатъчно защитени от разливи. Но локализирането нагробни съоръжения във 
връзка с тук разглежданото селище е въпрос на бъдещи проучвания.  

Няма данни и за наличието на местно светилище, почитано от тукашните жители. 
 

Съпоставка на римското селище в м. Дана бунар (в землището с. Георги Добрево, 
общ. Любимец) със села в равнината част на провинция Тракия (основно по 

средното течение на р. Марица) 
 
Поради предварителния характер на повечето от съобщенията за проучени сходни 

обекти от равнината част на провинция Тракия (основната част от подбраните селищни 
обекти са по средното течение на р. Марица), съпоставката е направена въз основа само 
на няколко основни критерия, за които съществуват налични данни в публикациите. 

 
Географско разположение 

 По-голямата част от представените в приложението селищни обекти се 
разполагат в равнинната част на Тракия, в на места с равнинен и леко нагънат релеф. 
Обичайно е разположението в близост до теченията на реки (Марица, Стряма, Сазлийка, 
Харманлийска, както и по-малките им притоци). Някои от проучените села, за които 
имаме данни се намират в непосредствена близост до ниски планински части или заемат 
хълмисти местности в подножията им (Родопи, Средна гора, Сакар). Обичайното им 
разположение е встрани от големите градски центрове, на места с добра комуникация. 
Основната част от представените тук села са в непосредствена близост до Диагоналния 
път, но има и такива, през които преминават други пътни артерии, от съществено 
значение за комуникациите в региона.  

При всички, определящо за местоположението е плодородието на околните 
терени и благоприятният за различни аграрни дейности климат. При някои от тях има 
данни за добро водоснабдяване от естествени водоизточници. Близостта до планинските 
масиви предлага възможности за снабдяване с редица важни за поминъка суровини. 
 Значителна част от селищата са възникнали на терени с дълготрайно обитаване, 
във връзка с което можем да говорим за топографска приемственост със селища от по 
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ранни епохи, както и в селището при Дана бунар. Никъде обаче няма сигурни 
свидетелства за пряко продължаване на обитаването на мястото от предримския период. 
 

Датировка 
В представения преглед на обектите съм се отказала от разграничаването на 

римски и късноримски селища поради няколко основни съображения.  
Първото е, че и в селището при Дана бунар, освен представеното домакинство, 

съществувало в рамките на няколко десетилетия от втората половина на ІІ – до средата 
на ІІІ в., има достатъчно сигурни свидетелства, че животът продължава и през ІV в. и 
дори до началото на V в. В този смисъл съпоставката с късноримските села не би 
следвало да се изключва напълно. Подобно развитие във времето показват и част от 
включените в прегледа селища – при с. Зетьово, Чирпанско, с. Малко Тръново, 
Чирпанско, с. Скобелево, Сливенско, с. Събрано, общ. Нова Загора. При значителна част 
от представените села от региона датировките подлежат на прецизиране, тъй като поради 
предварителния характер на съобщенията не се основават на цялостен анализ на 
материала. Поради тази причина, разграничаването на селищата на римски и 
късноримски ми се струва до голяма степен условно и несигурно.  

 
Площ 

 Тъй като проучването на селата у нас, както беше многократно отбелязано, е все 
още в началната си фаза, липсват цялостно изследвани селища. Наблюденията върху 
обитаваните (и ползваните за земеделие) терени е обичайно като резултат от обхождания 
на околността или в най-добрия случай от разузнаване с геомагнитни методи.  
 Засвидетелстваните площи варират от няколко стотици декари – като селищата 
при с. Скобелево, Сливенско, с. Шишманци, Пловдивско, с. Гледачево, Радневско, до 
няколко десетки декари – пр. при с. Белица, общ. Любимец, с. Щърково, общ. Лесичево, 
с. Ябълково, общ. Димитровград. Във всеки случай изглежда, че това са едни от най-
значимите като площ селищни обекти. 
 Засвидетелстваните площи на отделните домакинства също варират от 
няколкостотин кв. м – при с. Черна гора, Чирпанско, с. Ябълково, общ. Димитровград, 
до няколко декара – при с. Скобелево, Сливенско. 
 

Организация 
 Разбира се, не цялата регистрирана като част от определено село площ е 
застроена. Към селищната територия спадат и ползваните от обитателите за различни 
стопански цели дворни пространства, а в значителна част от случаите и прилежащи 
обработваеми земи.  
 Цялостната организация на частично изследваните селища се реконструира, до 
някъде хипотетично, въз основа на проучените структури.  

Едни от най-значимите като площ селища се състоят от отделни домакинства, 
организирани около дворни пространства и включващи жилищни и стопански 
структури. Те са отдалечени на значителни разстояния едно от друго (обикновено от 
няколко десетки до няколко стотици метри) – с. Яворово, Старозагорско, с. Прохорово, 
общ. Нова Загора, с. Скобелево, Сливенско, като най-вероятно прилежащите им площи 
са използвани за обработваеми земи. Броят на организираните по този начин села, във 
връзка с проучванията последните години нарасна значително. Основната част от 
отнесените към тази селищна територия селища са в градските територии на Филипопол 
и Августа Траяна и се разполагат в едни от най-благоприятните за земеделие региони. 

За организацията на по-голямата част от тук представените селища не можем да 
кажем почти нищо. Разграничава се домакинска субструктура, като домакинствата се 
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състоят също от жилищни и стопански структури в очертанията на един двор – пр. м. 
„Шиханов бряг“, гр. Харманли. Разположението им, до колкото може да се съди по 
предоставената в съобщенията оскъдна информация е по-компактно. Ясни свидетелства 
за разположението на отделните стопанства има при с. Ябълково, Димитровградско, 
където са регистрирани домакинства, всяко от които с площ от по 400 кв. м, разположени 
сравнително близко едно до друго. При същото селище може да се предположи и 
наличие на оградна стена за цялото селище. 

Най-вероятно основната част от представените в каталога селищни обекти с 
възможна селска идентификация се отнасят към категорията села, съставени от 
домакинства с нормални дворни пространства. Това, както показват досегашните 
изследвания върху селата е доминиращата селищна форма в региона. 

Там където са регистрирани некрополи, те са в периферията на обитаваната 
територия с. Скобелево, Сливенско, с. Черноземен, Пловдивско, с. Меричлери, общ. 
Димитровград, с. Ябълково, общ. Димитровград, с. Белица, общ. Любимец.  

При някои от селата са регистрирани и светилища, обичайно също в периферията 
на селището – м. „Шиханов бряг“ при гр. Харманли. При проучения в близост до с. 
Шишманци, Пловдивско обект, светилището е изградено на доминиращ над цялата 
околност терен. При някои от представените селища, се допуска наличие на 
самостоятелно светилище въз основа на откривани на място оброчни релефи, но в неясен 
контекст – м. „Бозукова мандра“ при гр. Пловдив.  

 
Строителна техника 

 При представеното тук селище са засвидетелствани строителни техники, 
характерни за почти всички села в региона. 

При основната част от тях субструкцията и цокълния градеж на сградите са не 
особено прецизно изградени от ломени камъни със спойка от глина. Обичайно 
фундирането не е на голяма дълбочина, а стените не са дебели. В единични случаи е 
засвидетелствана употребата на варопясъчна смес като спойващ разтвор – с. Яворово, 
Старозагорско. Изграждането във височина е от нетраен материал – кирпич (с.Черна 
гора, Чирпанско, с. Зетьово, Чирпанско, с. Прохорово, общ. Нова Загора, с. Скобелево, 
Сливенско, с. Черноземен, Пловдивско), дърво (с. Щърково, общ. Лесичово, с. 
Шишманци, Пловдивско, с. Събрано, общ. Нова Загора, с. Гледачево, общ. Раднево, с. 
Капитан Андреево, общ. Свиленград) или плетена конструкция (с. Малко Тръново, 
Чирпанско, с. Ябълково, общ. Димитровград). Повечето от проучените стопански и 
жилищни сгради са със стабилно изградени покриви от тегули и имбрици. 

При значителна част от разкритите структури има данни за частично вкопаване 
на сградите и съоръженията (с. Прохорово, общ. Нова Загора, м. „Шиханов бряг“, гр. 
Харманли). При някои от обектите на терен са проучвани основно негативни структури, 
по които се съди за наземните съоръжения – с. Ябълково, общ. Димитровград, с. 
Гледачево, общ. Раднево. В този смисъл, вероятно би следвало да се преразгледат и 
преосмислят и резултатите от проучените ямни комплекси в региона, чиято 
интерпретация е поставена във връзка основно със сакрални функции.  

Отоплителните съоръжения са специално изградени пещи (м. „Шиханов бряг“, гр. 
Харманли) или огнища (с. Малко Тръново, общ. Чирпан). 

Липсват данни за изграждане на водоснабдителни и канализационни съоръжения. 
 
Стопанска активност 
Аграрният поминък е основен за почти всички проучвани села. При голяма част 

от регистрираните домакинства са открити складови постройки, в някои от които са 
вкопани долии (с. Прохорово, общ. Нова Загора, с. Щърково, общ. Лесичово, с. Априлци, 

27 
 



Пазарджишко, гр. Пазарджик, Росен, Пазарджишко, м. „Бозукова мандра“ при гр. 
Пловдив, с. Събрано, общ. Нова Загора). Това предполага, водещата роля на 
зърнопроизводството в тези стопанства, без да се изключват и редица други земеделски 
занимания като лозарство, винарство и пр. 

Наблюденията за наличие на ръчни каменни мелници добавя свидетелства в тази 
насока. 

Освен документираните на място останки от обори и кошари в редица села (с. 
Скобелево, Сливенско, м. „Шиханов бряг“, гр. Харманли), изследваният костен материал 
при някои от обектите показва развито скотовъдство, водеща роля при което има 
отглеждането на дребен рогат добитък, а едри животни са отглеждани във връзка с 
подпомагането на земеделието – като впрегатна сила и за пренос на товари (с. Скобелево, 
Сливенско). 

За някои от представените села имаме изрични свидетелства, че на място са 
практикувани и някои занаяти. 

Документираните производствени съоръжения за керамика – пещи (с. Малко 
Тръново, Чирпанско, с. Скобелево, Сливенско), показващи производство както на 
битова, така и на строителна керамика, са пряк аналог на съоръженията, разкрити в м. 
Дана бунар. Свидетелства в тази насока предлага и наличието на бракувана продукция 
(с. Малко Тръново, Чирпанско), показателно за местно производство. 

Макар и в единични случаи има данни и за обработка на желязо на място (с. 
Помощник, общ. Гълъбово). 

 
*** 
Направеният преглед на селата в региона (основно по средното течение на р. 

Марица) показва, че по отношение на основните си характеристики – топография, площ, 
строителство, организация и  стопанство, селището в м. Дана бунар се доближава много 
до проучените синхронни обекти и съществуването му е било подчинено и 
предопределено от същите тенденции и закономерности. 

 
Съпоставка на римското селище в м. Дана бунар (в землището с. Георги Добрево, 

общ. Любимец) с вилни комплекси от региона 
 
 Проучените обекти, идентифицирани като вили са доста по-малобройни в 
сравнение с тези, определяни като села. Освен добре познатите и многократно 
коментирани в литературата вили при Чаталка и Ивайловград, проучванията през 
последните години позволяват към тази селищна територия да се отнесат и някои обекти 
в землищата на с. Лозен, Свиленградско, с. Арнаутито, Старозагорско и с. Деветак, 
Карнобатско, както и познатия обект в землището на с. Каснаково, Димитровградско. 

 
Географско разположение 
Географското разположение на вилните комплекси от региона не се различава 

съществено от това на селата. Определящи за местоположението им са възможностите 
за развитие на земеделие и скотовъдство, във връзка с което са подбирани относително 
равнини, добре водоснабдени места с благоприятни почвени и климатични условия и 
добри възможности за комуникация.  

Единствената вила от региона, изградена в планинска област, е тази при гр. 
Ивайловград, като и тук следва да се изтъкне слабонагънатия хълмист терен в речна 
долина и мекия преходносредиземноморски климат, благоприятни за аграрни дейности, 
макар и при по-голяма надморска височина (средно около 100 м). 
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Датировка 
 Датировката на тук представените комплекси е различна. Някои имат по-дълъг 

период на съществуване в рамките на няколко строителни периода и при сериозни 
преустройства. Това са по-значимите вилни комплекси като тези при с. Яворово, 
Старозагорско и Ивайловград. При други, като комплексът при с. Каснаково, общ. 
Димитровград, времето на обитаване съвпада с тук представеното имение и се 
ограничава в рамките на няколко десетилетия от края на ІІ до средата на ІІІ в. Животът 
във вилния комплекс при с. Арнаутито, Старозагорско е в границите на ІV в. А за 
регистрираните при обходи вили датите подлежат на прецизиране. 

Горната хронологическа граница в съществуването на тези значими поземлени 
имения е в 70-те години на ІV в. 

 
Площ 

 Представените в каталога площи в повечето случаи се отнасят до архитектурната 
част на вилните комплекси. Те варират в доста големи граници. Площта на някои от тях 
е близка до тази на селските домакинства, особено на тези от селища с прилежащи 
обработваеми земи. Доколкото обаче, става дума за значими поземлени имения, 
прилежащите земеделски земи вероятно превишават в пъти площта на архитектурната 
част. Известна представа за това дава комплексът при с. Каснаково, Димитровградско, 
при който площта е изчислявана заедно с прилежащите терени и възлиза приблизително 
на няколко десетки декари. За обработваемите площи на вилите при с. Яворово, 
Старозагорско проучвателите предполагат мащаби възлизащи на около 2–3 000 дка. 
 Като косвено указание за мащабите на поземлените владения може да се приеме 
и представителния характер на жилището на собственика, инвестицията за което 
вероятно е резултат от успешната реализация на земеделска продукция на пазара. 
 

Организация 
При част от вилните стопанства, ясно се разграничават Pars urbana, включваща 

представителна жилищна част и Pars rustica, състояща се от селскостопански двор (в 
някои от случаите с хореум, обори и по-малки складове, жилище за управителя и жилища 
за работниците) – с. Яворово, Старозагорско, с. Каснаково, Димитровградско и 
Ивайловград. Данни за представителна жилищна част има и при един от 
предполагаемите вилни комплекси в землището на с. Лозен, общ. Любимец.  

В комплексите, при които жилищното строителство няма елементи на 
представителност (отоплителни съоръжения, каменно-пластична декорация, мозайки и 
стенописи) сградите с жилищно и стопанско предназначение също са ясно разграничими. 
Те обичайно се развиват в рамките на едно дворно пространство. Като организация тези 
стопанства стоят най-близо до анализираното тук селско домакинство. 

 
Строителна техника 
Отново при вилите без представителна жилищна част строителството е с 

характеристики, сходни на стопанството от Дана бунар и обичайни за селските имения в 
региона – градеж от ломени камъни със спойка от глина в субструкция и при цокъла и 
използване на нетрайни материали за суперструкцията – кирпич с единични фрагменти 
от тегули за подравняване при с. Арнаутито, Старазагорско и дърво или кирпич при с. 
Деветак, общ. Карнобат. Обичайно и жилищните и стопанските сгради са с покриви от 
тегули и имбрици.  

Използването на варопясъчна смес за спойващ разтвор е характерна за 
комплексите с представителна жилищна част, но е регистрирано и при вилата при с. 
Българин, Харманлийско, чиято идентификация е несигурна. Основно при тези 
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комплекси се установяват солидни каменни градежи с използване на тухли и фрагменти 
от тегули и долии за подравняване, водоснабдителни, канализационни и отоплителни 
съоръжения, архитектурни елементи, керемидени покриви. Жилищните сгради са богато 
декорирани с мраморни облицовки, подови мозайки, стенописи, мраморни статуи. 
 

Стопанска активност 
Основната част от тези комплекси са свързани със земеделие. Данните от 

палеоботаничните анализи при някои от тях свидетелстват за развито зърнопроизводство 
– голозърнест ечемик, еднозърнеста и мека пшеница при с. Арнаутито, общ. Стара Загора 
и „голямо количество овъглени зърнени храни – просо и жито“ при една от вилите в 
землището на с. Лозен, общ. Любимец. При други има косвени свидетелства за развитие 
на този поминък от разкритите зърнохранилища.  

За някои от вилите като тази в м. „Ламбата“ при с. Яворово, Старозагорско се 
предполага, че са свързани предимно със скотовъдно стопанство. Преимуществено 
развитие на скотовъдството може да се предположи и при вила Армира. Подобна дейност 
е била благоприятствана от ниския планински терен, предлагащ изобилна паша. Трябва 
да се отбележи, че единственото стопанско „съоръжение“ в сградата, освен 
многобройните и разнообразни жилищни помещения е стопанският двор, възникнал 
обаче на определен етап от съществуването на вилата. Това от своя страна позволява да 
се допусне, че ранните стопански сгради и съоръжения са изградени встрани от 
жилищната част на вилата. Комплекси, при които е анализиран остеологичния материал 
показват разнообразие от отглеждани животни като говеда, свине, овце и кокошки (с. 
Арнаутито, общ. Стара Загора. За вилите при с. Яворово, Старозагорско се твърди, че са 
отглеждани коне, магарета, овце, кози, свине и птици, но става дума по-скоро за 
допускане. 

Сред трайно усвоените и практикувани занаяти могат да се посочат 
производството на керамика (с. Яворово, Старозагорско), гасенето на вар (с. Яворово, 
Старозагорско), обработката на желязо (с. Арнаутито, общ. Стара Загора). 

 
*** 
Съпоставката на комплекса в Дана бунар показва редица сходства с вилните 

стопанства по това време по отношение на основните им характеристики – топография 
и стопански живот. Най-съществените различия, при това отчетливо откроими при 
съпоставката с вилите с представителна жилищна част, се отнасят до характера на 
строителството и организацията на стопанството. 
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1. с. Ръжево Конаре, Пловдивско. 
2. с. Черна гора, Чирпанско. 
3. с. Зетьово, Чирпанско. 
4. с. Малко Тръново, Чирпанско. 
5. м. „Козлука“, с. Малко Тръново, общ. 

Чирпан. 
6. м. „Каралиец“, с. Яворово, 

Старозагорско. 
7. с. Прохорово, общ. Нова Загора. 
8. с. Скобелево, Сливенско. 
9. между с. Скобелево и Бозаджии, 

Сливенско. 
 

10. с. Щърково, общ. Лесичово. 
11. с. Априлци, Пазарджишко.  
12. м. „Татар Мезар“, гр. Пазарджик. 
13. с. Росен, Пазарджишко. 
14. с. Строево, Труд, Граф Игнатиево и 

Калояново, Пловдивско. 
15. м. „Бозукова мандра“ при гр. Пловдив. 
16. с. Черноземен, Пловдивско. 
17. с. Шишманци, Пловдивско. 
18. с. Рупките, общ. Чирпан. 
19. с. Меричлери, общ. Димитровград. 
20. с. Ябълково, общ. Димитровград. 
21. с. Радиево, общ. Димитровград.  
22. с. Събрано, общ. Нова Загора. 
23. с. Сокол, общ. Нова Загора. 
24. с. Гледачево, общ. Раднево. 
25. с. Любеново, общ. Раднево. 
26. с. Помощник, общ. Гълъбово.  

27. с. Добрич, общ. Димитровград. 
28. кв. Болярово, гр. Хасково. 
29. м. „Копана могила“, с. Българин, 

Харманлийско. 
30. м. „Шиханов бряг“, гр. Харманли. 
31. с. Йерусалимово, общ. Любимец. 
32. с. Момково, общ. Свиленград.  
33. с. Белица, общ. Любимец. 
34. с. Капитан Андреево, общ. Свиленград. 

 
35. м. „Делимоньово кале“ и „Делимоньова 

нива““, Яворово, Старозагорско. 
36. м. „Ламбата“, Яворово, Старозагорско. 
37. с. Арнаутито, общ. Стара Загора. 
38. с. Каснаково, общ. Димитровград. 
39. м. „Карачлъка“, с. Българин, 

Харманлийско. 
40. м. „Маньова могила“, с. Лозен, общ. 

Любимец. 
41. м. „Малко Градище“ и „Чинара“, с. 

Лозен, общ. Любимец. 
42. гр. Ивайловград. 
43. с. Деветак, общ. Карнобат. 

 

  
                                          
            
  
                                 Образ 4 
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Приноси на дисертацията 
 

- Направен е пръв опит да се представят пълно и комплексно, материалите, добити при 
проучването на едно селско имение от римската епоха в провинция Тракия 

- Работата е изградена изцяло върху непубликуван материал 
- Засвидетелствано е разпространение на северноафриканска керамика във 

вътрешността на Тракия във втората половина на II и първата половина на III в. 
- Документирано е наличие на рисувана с бяла ангоба керамика (фокейска?), за 

каквато до момента не разполагахме с данни от Тракия 
- Регистрирана е употребата на широк набор импортни стоки в селска среда – 

пергамска, северноафриканска, фокейска(?) керамика, атически лампи, амфори от 
региона на Егейско море 

- Направен е статистически анализ на керамичния материал от двете сгради с вероятни 
жилищни функции в комплекса, резултатите от който са съпоставени с познатите ни 
вилни комплекси 

- Направен е опит т. нар. вотивни пръчки, интерпретирани напоследък като напръстни 
хурки, да се свържат с преденето на лен 

- Въз основа на няколко основни критерия, обектът е съпоставен с неукрепените 
селища с перманентно обитаване от региона (села и вили) и са направени съответните 
заключения  
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	а. Керамичен комплекс
	Имението се отличава с непретенциозен начин на живот, ритъма и правилата на който, доколкото може да се съди по запазените останки, до голяма степен са наложени от ежедневните стопански дейности.


