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ПРАИСТОРИЧЕСКА КЕРАМИКА ОТ ПРОУЧВАНИЯТА В 

ПЕЩЕРИТЕ В РАЙОНА НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Евгени Коев 

Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико 

Търново, България 

Пещерен клуб „Дервент“, Велико Търново, България 

PREHISTORIC CERAMICS FOUND DURING THE RESEARCH IN 

THE CAVES IN THE VELIKO TARNOVO REGION 

Evgeni Koev 

Professional High School of Tourism “Dr. Vasil Beron”, Veliko Tarnovo, 

Bulgaria 

Cave Club “Dervent”, Veliko Tarnovo, Bulgaria 

Abstract: The caves in the Veliko Tarnovo region are 

the first ones in Bulgaria where spelaeological archeological 

research was carried out. Even as early as the end of the 19th 

c, during the research of the Polichki cave near Dryanovo 

monastery and the Golyamata cave near Veliko Tarnovo, sam-

ples of prehistoric ceramics were found, which the researchers 

date back to the Neolithic period. In the next decades research 

was carried out in the Malkata cave, Raztsepenata cave, Popin 

pchelin cave, Tsarskata cave, Anduka cave and the Emen cave 

as well. The samples of prehistoric ceram-ics found in these 

caves date back to the Paleolithic, Neolithic, the Bronze and 

the Iron Age. In recent years the archeological research was 

reestab-lished in the Golyamata cave and in the Monastery 

cave near the village of Arbanasi, which enriched the 

knowledge of prehistoric ceramics in the Veliko Tarnovo re-

gion. 

Keywords: Prehistoric Ceramics, Caves of Veliko Tar-

novo Region 

 

Резюме: Пещерите в района на Велико Търново са 

първите в България, в които са проведени пещерни архео-

логически проучвания. Още при изследването на пещера-

та Полички при Дряновския манастир и Голямата пещера 
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при гр. В.Търново в края на ХІХв, са открити образци от 

праисторическа керамика, която изследователите отна-

сят към периода на неолита. В следващите десетилетия 

се извършват проучвания и в Малката пещера, Разцепе-

ната, Попин пчелин, Царската пещера, Андъка, Еменска-

та пещера. Откритите в тези пещери образци от пра-

историческа керамика се датират от времето на палео-

лита, неолита, бронзовата и желязната епоха. През пос-

ледните години археологически проучвания се възобновиха 

отново в Голямата пещера и в пещера Манастира до с. 

Арбанаси, които обогатиха познанието за праисторичес-

ката керамика от района на Велико Търново. 

Ключови думи: Праисторическа керамика, Пещери 

в регион Велико Търново 

Проучванията на пещерите в района на гр. Велико Търново да-

тират още от края на ХІХ в. Още през 1890г тогавашният учител Сте-

пан Юренич провежда проучване на пещерата „Полички“ при Дря-

новския монастир. Няколко години по-късно, още като студент в Со-

фийския университет, през 1897г., Рафаил Попов посещава „Голямата 

пещера“ в Търновския Дервент и провежда археологически разкопки в 

нея. Следващите години и десетилетия се проучват систематично или 

с определени прекъсвания, голяма част от по-значимите пещери в ра-

йона, като първоначално се установява наличието на неолитна култу-

ра, а в последствие и на палеолитна и мезолитна култура. След обс-

тойни археологически проучвания, международен българско-полски 

екип, през осемдесетте години на ХХв достига до разкритието на спе-

цифичния вид праисторическа култура – Бачо Киро, кръстена на ед-

номенната пещерата до Дряновския монастир, в която за първи път е 

установена тази култура. С различна интензивност археологическите 

проучвания в пещерите в района на Велико Търново продължават и до 

днес. Ако бъде анализиран цялостният процес на проучване, то най-

общо могат да се откроят три периода от началото на археологически-

те дирения в търновските пещери до днес. 

Тези периоди, отличаващи се по време и методика на проучва-

нията, обхващат годините от 1890г до1949г – първи период, от 1959г 

до 1990г – втори период и от 1996г до днес – трети период на проуч-

ване, през които периоди са разкрити, проучени и описани различни 
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образци от праисторическа керамика от времето на палеолита, мезо-

лита и неолита. Обемът от праисторически керамични образци са дали 

основа и за тяхното сравняване, класифициране и обособяване в от-

делни групи според предназначението на праисторическата керамика, 

според техниката на изработване, украса и други. 

Първият период, от 1890г до1949г, се свързва с имената основно 

на: Степан Юринич, Рафаил Попов, Карел Шкорпил, Дороти Гарот, 

Димитър Цончев, Георги Марков. 

Интересът към пещерите във великотърновско още през този 

период не е случаен, ако имаме предвид, че още през 1872г във в. 

„Право“, издаван в Цариград, днес Истамбул, излиза дописка, в която 

се дава информация  за Мусинската изворна пещера. 

Степан Юринич е първият изследовател, който осъществява 

проучвания на пещерата Полички при Дряновски манастир през 

1890г. Същият открива съд с „пъпкообразна дръжка“, четири вида 

други дръжки, похлупак и фрагменти от дъна от черна печена керами-

ка, които датира от бронзовата или желязната епоха, но по-късно Ра-

фаил Попов определя находките от керамика към епохата на неолита. 

През този период още един забележителен учен, Карел Шкор-

пил дава своя принос в проучванията на пещерите в Търновския реги-

он, като посещава и осъществява теренни проучвания и картира Емен-

ската пещера. Картата на пещерата днес е най-ранно изчертаната кар-

та на пещера в България. За съжаление, информация за проведени до-

пълнителни проучвания и наблюдения, свързани с наличието на пра-

историческа керамика в пещерата, към настоящия момент не е извест-

на. През 1895 г. братя Шкорпил посещават с научна цел и пещерите 

до Дряновския манастир, от които теренни обхождания, за съжаление, 

също не разполагаме с повече информация. 

Втората хронологично, но за първи път проучена целенасочено 

и систематично при спазване и прилагане на стратиграфския подход е 

Голямата пещера (Духлатата) в Търновския Дервент, проучена за пър-

ви път през 1897г от Рафаил Попов. При тези си проучвания и при 

представянето на научното си съобщение в Софийския университет за 

пещерата, той за първи път аргументирано представя примери за на-

личието на неолитна керамика в района. В следващите години Рафаил 

Попов продължава систематично проучването на пещерите на Беля-

ковското плато. Проучени са целенасочено Малката пещера (Тоневата 
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пещера), в които са открити находки ,освен от неолита и от ранния 

палеолит. Други, проучени от изследователя пешери в района са Раз-

цепената (Харловата) пещера и Манастирската пещера също на източ-

ният венец на Беляковското плато, в които също са открити фрагмен-

ти от неолитна керамика. 

На северният венец на платото Попов проучва Царската пещера 

(Зъ зън прораз), Голямата и Малката Листца (Голяма и Малка Под-

листца) и пещерата Попин пчелин,  в  които също е установено нали-

чие  на неолитна култура. Със своите систематични проучвания в ра-

йона на Беляковското плато, продължили с прекъсвания над четвърт 

век, Рафаил Попов дава богата информация за неолитната култура, 

включително и за неолитната керамика, като локализира и представя 

сведения за наличието на палеолит в Малката пещера. 

Освен изследванията на Беляковското плато, Рафаил Попов по 

същото време провежда проучвания и в пещерите около Дряновския 

манастир. През 1920г и 1924 г ученият провежда теренни обхождания 

на Момините пещери, Голямата пещера (Хандъшка, Андъка) и Мал-

ката пещера (пещера „Бачо Киро”). В Голямата и Малката пещера 

през 1937г  ученият провежда археологически сондажи и открива нео-

литна керамика, а във вътрешността на Малката пещера, на 200м от 

входа разкрива останки от палеолита. Откритите и описани образци от 

неолитна керамика от Рафаил Попов, днес се определя като съотнася-

ща се от времето на културите Караново І, Караново ІІ и Караново ІІІ. 

Благодарение на целенасочените усилия на Рафаил Попов за 

проучване на праисторическата култура и откритията му, през 1938г 

със своя екип пристига в България за да проучи пещера „Бачо Киро“ 

известната британска археоложка Дороти Гарот, която потвърждава 

наличието на палеолитна култура и керамика в пещерата. Освен от-

делните фрагменти, учените през този период имат находки и на от-

делни керамични образци, които дават пълна и точна представа за 

особеностите и вида на керамичните изделия. 

В началото на ХХв продължава проучването и на Еменската 

пещера. Първите известни археологически проучвания в нея са прове-

дени през 1920г отново от Рафаил Попов, който след проведените 

сондажи, описва пластове от неолита и желязната епоха. Почти триде-

сет години по-късно, през 1949г, Георги Марков извършва нови сон-
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дажни проучвания, като разграничава два пласта от халколита и же-

лязната епоха. 

През същия период, през 1931г, Д.Цончев провежда проучвания 

в Мусинската пещера, в която открива „части от малки, без орнаменти 

глинени съдове“. По късни наблюдения проведени по време на пе-

щерни експедиции, установяват различни фрагменти и предмети, как-

то от античността, така и от праисторическата епоха. 

Вторият етап на проучвания на пещерите в района на Велико 

Търново обхваща най-общо втората половина на ХХв - от 1959г до 

1990г. Проучването на пещерите през този период се свързва основно 

с имената на Янка Николова, Никола Ангелов, Янош Козловски, Н. 

Джамбазов, Петър Станев, Тодор Овчаров, както и от пещерняци от 

създадените в района пещерни клубове – ПК „Дервент“ към ТД „Ака-

демик-ВТУ“, В.Търново и ПК „Стринава“, Дряново. 

През 1959г Янка Николова и Никола Ангелов  провеждат спеш-

ни спасителни разкопки в Еменската пещера като разкриват пет кул-

турни пласта – „късен палеолит, късен халколит, ранна бронзова епо-

ха, латенска епоха и късноримски период“. Освен всички останали 

образци са открити фрагменти и части от различна по произход, вид и 

предназначение керамика. За жалост, поради краткия срок на проуч-

ването и преустройството на пещерата за стопански нужди, цялостно 

й пълно изследване не е осъществено. 

Между 1971 и 1975 г. в пещера Бачо Киро, са проведени първи-

те системни археологически проучвания от полско-български екип, 

ръководен от Янош Козловски, Болеслав Гинтер и Н. Джамбазов. 

Направена е по-точна датировка, открити са кремъчни и костни оръ-

дия, накити и останки от човек, както и керамични образци. Резулта-

тите от археологическите проучвания дават основание на изследова-

телите да разграничат културен слой, специфичен за пещерата, като го 

определят като култура Бачо Киро, която се явява преходна фаза меж-

ду средния и късния палеолит в Европа и по-ранна от културите с лис-

товидни върхове в Централна Европа. Обособяването й е основано на 

различията и от среднопалеолитната секвенция, които според Янош 

Козловски се изразяват основно в отликите, и в използваните сурови-

ни. Описаната куртура „Бачокириева“, изследователите не свързват с 

Близкия Изток, а с локалните преходни култури. 
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Съществен принос за цялостното изследване, характеристика, 

систематезиране, периодизация и класификация по видове, предназ-

начение, украса и други белези на неолитната керамика, открита в ра-

йона на Велико Търново, има дългогодишният археолог от Велико 

Търново, Петър Станев. Важна негова заслуга за изследването на пра-

историческото керамично наследство е определянето на хронологията 

и синхронизиране на пластовете на селищата в пещерите, като за до-

пълване на цялостната информация се използват достиженията от 

проведените дългогодишни археологически разкопки на селищни мо-

гили от същия период в района. Новия подход дава възможност на 

Петър Станев  при изследване на неолитните култури в средното по-

речие на р. Янтра, да създаде пълната стратиграфия и периодизация на 

неолита в района.Дава се подробно описание на керамичните съдове и  

изделията от керамика от времето на неолита. По време на своите 

проучвания ученият посещава и проучва Голямата пещера при с. Пу-

шево, Голямата и Малката пещера на Беляковското плато през 1972, 

1978 и 1983г. В същото време, като археолог в историческия музей, 

същият има възможност да работи с материалите, събрани в РИМ В. 

Търново, при археологическите проучвания, провеждани отпреди това 

в района от работилите преди него  учени. 

Тодор Овчаров също е от учените,които изследват пещерите в 

района и които дават описания на различни видове керамика. Двамата 

заедно с П. Станев посещават и проучват през 1990г Голямата пещера 

при с. Пушево, като датират намерените културни пластове и керами-

ка от прехода от средния към късния неолит.Дават описание и за ви-

довете украса на керамичните съдове, като украса с канелюри, вряза-

ни линии, набождания, бабуни и др. 

През годините от създаването му през 1971г до края на периода 

с известни прекъсвания свой принос дават и членовете на сформира-

ния ПК „Дервент“ В.Търново. 

Като трети период на проучване може да определим периода от  

1996г до днес. Съвремените проучвания в търновските пещери се 

свързват с имената на Недко Еленски, Алета Гуадели, Александър Чо-

хаджиев, както и от спелеолози от ПК „Дервент“ и УСпК „Проф. Р. 

Попов“ при ПГТ „Д-р В. Берон“. В последните години Алета Гуадели 

проведе проучвания в пещера „Манастира“ на Арбанашкото плато. 

Археологически сондажни разкопки екипът осъществи и в Голямата-
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пещера (Духлата) на Беляковското плато. От 2015г са подновени про-

учванията от международен българско-германски екип в пещерата Ба-

чо Киро и пещерата Андъка при Дряновския манастир. Последните 

съвременни проучвания потвърждават наличието на палеолитна и не-

олитна керамика в района на В.Търново и обогатяват познанията за 

видовото многообразие на праисторическата керамика използвана в 

района. 

Като цяло праисторическата керамика, проучена от находки в 

пещерите в района на Велико Търново, са систематизирани като видов 

състав, предназначение, украса с помощта на сравнителен материал от 

праисторическите селища в района, съществували на Беляковското 

плато, селищната могила при с. Самоводене, Горна Оряховица и др. 

Детайлният анализ показва, че може да се разграничи кухненска ке-

рамика, включваща разнообразни кани, чаши, паници, купи и други, 

битова керамика, изработвана с цел съхранение на храни, като питуси, 

делви и други, култови керамични произведения, към които можем да 

прибавим фигури изобразяващи жилища, култови масички, антропо-

морфни и зооморфни фигури. Показателна за отделните периоди и 

влияния е и разнообразието от украса по керамичните съдове, изпък-

нали и вдлъбнати шарки, шарки чрез вписвания или с цветна украса. 

Дългогодишните проучвания в пещерите от района на Велико 

Търново и събраният значителен материал от образци от праистори-

ческа керамика дава възможност към настоящият момент да бъде пре-

създадена една сравнително пълна възстановка на използваната с раз-

бнообразно предназначение керамика. Най-ранната керамика от пале-

олита е открита в Малката пещера (Тоневата) на Беляковското плато и 

в пещерата Бачо Киро до Дряновския манастир. Най-старите за неоли-

та образци от района на Велико Търново, са близки с култура Карано-

во І, характеризиращи се със заоблени форми и украса с релефна лен-

та с вдлъбнати ямички, врязвания с нокът, прищипвания с пръсти и 

мрежест рисуван орнамент. Следващият етап, аналогичен с култура 

Караново І е керамика рисувана с бяла боя, като образци от същата са 

открити в почти всички пещери в района без Еменската пещера и Го-

лямата пещера при с. Пушево. С развитието на ранният неолит в ра-

йона рисуваната керамика отстъпва на образци характерни за култура 

Караново ІІ, отличаващи се с типични „въжести дръжки“, каквито са 

открити в пещерите от Беляковското плато и в Голямата пещера (Ан-
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дъка), при Дряновския манастир. Преходния период който последва е 

идинтичен с култура Караново ІІ-ІІІ, разкрит в Голямата пещера (Дух-

латата) над Преображенския манастир. Керамиката от този период 

продължава традициите от по-предния период, като се появяват и но-

ви форми и украса, като биконични съдове, съдове с четири крачета, 

цилиндрични дръжки с конусовидни издатини, канелюри и др. Пос-

ледно през епохата на неолита, пещерите на Беляковското плато са 

съхранили керамика от началото на средния период на неолита, който 

може да се сравни с култура Караново ІІІ с характерна черна полирана 

керамика с биконична форма и украса от канелюри. В по-късния пре-

ход от средния към късния неолит, образци са открити в Голямата 

пещера при с. Пушево, керамика идентична с култура Караново ІІІ., 

характеризираща се със строга биконичност на формите, украса от 

канелюри, набождания, врязани линии и барбутина. От  халколита, от 

самия край на епохата, в Еменската пещера е открита керамика рису-

вана с графит. 

Цялостното описание на голямото разнообразие, на керамичния 

материал, формите и вида на съдовете, и предметите, изработката на 

дръжките, дъната, устията на съдовете, украсата на същите, може да 

бъде задача на един много по обхватен и подробен труд, каквато не е 

и целта на настоящата обзорна работа хвърляща светлина по въпроса 

за праисторическата керамика открита при пручвания в пещерите в 

района на гр. Велико Търново. 
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