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URBAN PLANNING IN THE SOUTHEASTERN SECTOR OF 

TRAPEZICA 

Mirko Robov 

National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 

Abstract: 

The report presented a newly discovered feudal complex in the southeastern 

sector of Trapezitsa. As a planning solution, the complex is a large closed 

architectural ensemble, developed on two adjacent terraces west and southwest of the 

church №3. It occupies an area of about 3 decares and is the largest so far 

established in the capital. As a device and purpose there is a parallel with the boyar 

complex, north of the palace of Tsarevets. 

The church is a representative monument of the capital's cult architecture 

from the 12th-14th centuries. Cross dome according to plan, with rich frescoes and 

facade decoration. Two masonry tombs with marble lids were intended for high-

ranking representatives of the capital's elite. 

The report presented the initial results of a newly opened church this season - 

church №2, views and steps for preservation and conservation of the discovered 

architectural remains. the inhabitant of this ensemble. 
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Научна конференция „Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация” 

ГРАДОУСТРОЙСТВОТО В ЮГОИЗТОЧНИЯ СЕКТОР НА 

ТРАПЕЗИЦА 

Мирко Робов 

Филиал на НАИМ-БАН, Велико Търново 

Резюме: Докладът представи новоразкрит феодален комплекс в 

югоизточният сектор на Трапезица. Като планово решение, комплексът 

представлява голям затворен архитектурен ансамбъл, развит на две 

съседни тераси западно и югозападно от църква №3. Заема площ от около 3 

дка и е най-големият установен засега в чертите на столицата. Като 

устройство и предназначение има паралел с болярския комплекс, северно от 

двореца на Царевец. 

Църквата е представителен паметник на столичната култова 

архитектура от 12-14 век. Кръстокуполна по план, с богата стенописна и 

фасадна украса. Две зидани гробници с мраморни похлупаци, са били 

предназначени на високопоставени представители на столичния 

елит.Вероятният обитател на комплекса е църковно лице, за което 

видетелства намерен костен завършек на архиерейски жезъл. 

Докладът представи началните резултати от новооткрит през 

настоящия сезон храм – църква №2, виждания и стъпки за опазване и 

консервация на разкритите архитектурни останки.Представена бе и 

компютърна възстановка на църква №3, на портата на комплекса, както и 

на голямата сграда, предназначена за обитателя на този ансамбъл. 

На 18 март 1879 г. се учредява първото в страната археологическо дружество – 

Търновското
1
. Основен момент в програмните цели на дружеството е провеждането на 

археологичеки разкопки на хълма Трапезица. Те започват още същата година, т.е. само 

година след Освобождението на България
2
. Още преди направата на Устава от 

избраната за целта комисия, с нейното изрично разпореждане веднага започват 

археологически сондажи на хълма
3
. Тези проучвания са съсредоточени в северната част 

на билото и се извършват под ръководството на д-р Васил Берон и проф. Марин 

Дринов. 

Последвалите разкопки през втория етап от дейността на дружеството на 

Трапезица, са организирани през 1884 г., т.е. в годината, когато Уставът на дружеството 

е утвърден от министъра на Народното просвещение
4
. Съсредоточени са в 

Югоизточния сектор на крепостта като обхващат църкви с номера 3 и 4. Това е 

всъщност първият етап на проучването на въпросните култови паметници, тъй като 

повторно тук се работи и през 1900 г. под ръководството на франския археолог Жорж 

Сьор при известните негови мащабни разкопки на Царевец, Трапезица и Никополис ад 

Иструм
5
. Косвено свидетелство затова са откритите през 2007 г. при подновените 
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Научната конференция „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: 

ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ” (KIN2014), посветена на 145-

годишнината от създаването на Българската академия на науките, се проведе в зала 

„Европа” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Mетодий” през месец 

ноември 2014 г. На откриването на конференцията приветствия поднесоха зам. 

ректорът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” проф. д-р Петко Ст. Петков, главният 

координатор на регионалните академични центрове чл.-кор. Димитър Димитров и акад. 

Ячко Иванов. Конференцията включваше специална докторантска сесия с участието на 

млади учени и докторанти. 

В рамките на конференцията се откри изложба „Разрушение и съзидание”, 

представяща резултати от проекта за цифровизация на архитектурното творчество на 

Уста Кольо Фичето. 
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