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ABSTRACT

The article offers a short overview of the underwater research in Bulgaria with special emphasis on investigations carried
out in the Nesebar aquatory. The research has started in the late 1950s. A special attention is paid to the first Bulgarian
diver-archaeologist – L. Ognenova.
The underwater investigations in Nesebar proved particularly instructive for both – the long-term transformation of the settlement from late prehistory to modern days and the coastal preservation. They were also an invaluable contribution to the
listing of Nesebar in the UNESCO World Cultural Heritage since 6.12.1983.
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Въведение
Изследването представя в обобщен вид подводните археологически проучвания в акваторията на Несебър – тяхното начало – част от организираното проникване в „българския свят
на мълчанието“ през 1959–1960 г.; учените и техните открития и постижения; аналитичните
(ре)интерпретации на първични(те) данни; основаните на тях хипотези; перспективния им
хоризонт през/след 20-те г. на ХХІ в. Основава се на публикувани и непубликувани данни за
структури и артефакти, както и на тяхно(то) оповестяване и обобщаване.

Началото: археолози на морското дъно
Практическо начало на организираното проникване в морските пространства на Република България поставя експедиция „Калиакра – 59“. През есента на 1958 г. Д. Рашев обединява появилите се през 50-те години на ХХ в. любители на подводното плуване в София (Ц.
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Обр. 1. В. Велков в Несебър през 60-те г. на ХХ в. (архив Л. Огненова-Маринова)
Fig. 1. V. Velkov in Nesebar 1960s (archive L. Ognenova-Marinova)

Родев, Х. Бурдин, Д. Доросиев, И. Джаков и др.) и Варна (А. Беджев, Х. Амиорков и др.) в
секции за подводен спорт при Централния комитет на Доброволната организация за съдействие на отбраната (ЦК на ДОСО) (Вълчанов 1978, 29; Родев 1985, 75–76 ). След завършване
на първия курс за леководолази през 1959 г. по идея на Ц. Родев, Д. Попов, Д. Доросиев и др.,
ръководството на секцията за подводен спорт предлага на ЦК на ДОСО организирането на
експедиция за извършване на подводни археологически проучвания. Като неин ръководител
инициаторите от Централната секция за подводен спорт в София привличат И. Гълъбов, който
организира научно-методическата им подготовка. С организацията и провеждането ѝ е ангажиран и Военноморски музей–Варна (Лазаров 1985, 44; Родев 1985, 151-152; Лазаров 1990, 4,
5), чийто представител В. Павлов поставя тематичен акцент „Битката на на руския флот под
командуването на адмирал Ф.Ф. Ушаков през 1791 г.“ (Вълчанов 1978, 30). По време на проучванията са открити артефакти от късното Средновековие (Гълъбов 1959а; Гълъбов 1959b,
17–21; Velkov 1985, 284).
В обзорни публикации „раждането“ (Лазаров 1975, 16; Лазаров 1985, 44) и „година първа“ (Ангелова 2000, 43) на българската подводна археология се свързват с втората експедиция
на И. Гълъбов през лятото на 1960 г. при Маслен нос. Основания за това са съчетаването на
ясно дефинирани археологически цели и осъществяването им по време на проучванията в
южния залив при Маслен нос (Ангелова 2000, 43; Лазаров 1990, 5). Заради резултатите от
проучванията край нос Калиакра някои участници в тях са умерени в оценките си за подводните спускания през 1959 г. (Родев 1985, 152). Все пак, двете кампании, край нос Калиакра и
Маслен нос, са подчинени на една цел, така както ги оценява И. Гълъбов, техен научен ръководител: „ ... Във всеки случай подводните археологически проучвания, проведени от тази група
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Обр. 2. Л. Огненова-Маринова и Ж. Чимбулева с групата за подводна подводни дейности към НЕК–
ЮНЕСКО в Несебър през 80-те г. на ХХ в. (архив Л. Огненова-Маринова)
Fig. 2. L. Ognenova-Marinova and Zh. Chimbuleva with the group for underwater activity of the Scientific
Expedition Club – UNESCO in Nesebar in the 1980s (archive L. Ognenova-Marinova)

под моето [И. Гълъбов] ръководство, най-напред в района на нос Калиакра, а след това и при
Маслен нос и Китен, са първите подобни изследвания у нас и едни от първите в Черноморието
въобще ...“ (Родев 1985, 152).
През зимата на 1960 г. професор В.Д. Блаватский представя в София резултатите от
своите подводни проучвания в Пантикапей и други севернопонтийски полиси (Лазаров 1990,
4). Началото е поставено. През лятото освен резултатните разузнавателни по характер проучвания при Маслен нос, се провеждат и първите подводни проучвания в Несебър. По инициатива на И. Венедиков и под ръководството на В. Велков от Археологическия институт на БАН
(обр. 1), изследователските цели се постигат чрез съчетаване на методите на „полевата“ и подводната археология (Велков, Кехлибаров 1961, 5–7; Огненова 1975, 43). От 1961 г. подводните
изследвания се провеждат под ръководството на Л. Огненова от Археологическия институт
при БАН – първият български археолог-леководолаз с безспорни заслуги за развитието и на
подводната археология в България (Илиева и др. 2005, 7–14). С това към „света на мълчанието“ е открехната и българска врата.

В търсене на „потъналата“ Месамбрия
До началото на 70-те години на ХХ в. Л. Огненова-Маринова провежда 6 подводни археологически експедиции, в които основно участие има водолазната група за подводни проучвания при БАН. След подновяване на проучванията, от 1977 г. до 1984 г. те се осъществяват
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Обр. 3. Тракийска (?) дъговидна крепостна стена (снимка Б. Жабленски)
Fig. 3. Thracian (?) crescent-like fortification wall (photo by B. Zhablenski)

от групата за подводна дейност при Научния експедиционен клуб – ЮНЕСКО (OgnenovaMarinova 1980, 97–98; Огненова-Маринова 2009, 8; Пейков 2009, 9) (обр. 2).
След постигането на поставените изследователски цели, обхватът на подводните дейности се разширява. План-схемата на полуострова в мащаб 1:2000 е покрита с опорна мрежа със страна на квадратите 50 m, които са привързани към градската полигонова мрежа.
Заснети са профили на морското дъно и са реконструирани изобатите до 10 m дълбочина.
Преди разузнаванията, извършвани по метода на „успоредните ивици“, в овехованите с дънни
въжета и шамандури опорни квадрати се отлагат работни квадрати със страна 10 m, в които
разкриваните структури се сигнализират с буйове и заснемат геодезично от брега, изчертават
се в мащаб 1:100 и се фотодокументират. Данните от водолазните планшети се прехвърлят
контактно на работни копия и се нанасят тахиметрично на общия ситуационен план на полуострова (Ognenova-Marinova, Preshlenov 2004, 264–265). Освен прецизната методика, съществено значение за постигнатите през 70-те – 80-те г. на ХХ в. резултати има придобитият опит
и съвременното екипиране на НЕК–ЮНЕСКО след участието на клуба в българската изследователска мисия в Картаген през 1973–1974 г. под ръководството на В. Велков (Пейков 2009, 9).
Подводните проучвания открояват топографски и съдържателно периодите на урбанистични преобразования на Несебърския полуостров от края на ІІ хил. пр.Хр. до края на ІІ хил.
сл.Хр. – като тракийско укрепено селище, класически дорийски полис, раннохристиянски,
средновековен и съвременен град (Огненова-Маринова 1980, 27).
Подобно на други източносредиземноморски и северночерноморски центрове, застроената градска зона е защитена с крепостни стени, изградени до/зад четириметровия изобат.
Северно, източно и югоизточно от полуостровния склон са открити сектори от тракийско-
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Фиг. 4. Несебърският полуостров след брегоукрепването – изглед от североизток
(по Welkow 1989, корица)
Fig. 4. Nesebar peninsula after the coastal protection – view from northeast (after Welkow 1989, cover page)

то (обр. 3), античното, (ранно)византийското и средновековното укрепяване. Разкриването
на шестоъгълната кула, фланкираща северозападната „морска“ порта на класическия полис,
е забележителен принос в практиката въобще на античната полиоркетика (Огненова 1975,
44–47; Огненова-Маринова 1980, 27–28; Ognenova-Marinova 1980, 98–100, 102–103, 104–105,
107–109, figs. 1, 2, 5).
Установено е, че градът-полуостров за последните две и половина хилядолетия губи до
половината от застроената си територия. В резултат на постепенно заливане от морските води
на ниските морски тераси, по-високо разположените се свличат в резултат на комбинирано
деструктивно въздействие на морската абразия и свлачищно-срутищните процеси. Често те
се активират от регионална сеизмична активност, особено разрушителна през ХІ в., ХVІІ в.
и ХVІІІ в., когато в особено уязвимата източна градска зона са свлечени в морето сгради и
съоръжения (Огненова 1975, 46; Огненова-Маринова 1980, 27; Ognenova-Marinova 1992, 244,
245).
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Обр. 5. Геоелектрична аномалия в северното пристанище (по Ангелова и др. 2016, обр. 3.1)
Fig. 5. The geo-electric anomaly in the northern harbour (after Angelova et al. 2016, fig. 3.1)

Обр. 6. Електропрофилно регистрирани аномалии в северното пристанище
(по Ангелова и др. 2016, обр. 2.2)
Fig. 6. Anomaly registered by electro-profiling in the northern harbour (after Angelova et al. 2016, fig. 2.2)

Суперпозициите на укрепителните съоръжения, проучени под водата и секторите на
обществените и частните постройки, разкрити (по ръба) на полуостровната морска тераса,
потвърждават очакваното терасовидно застрояване на ортогоналната градска структура. Някои от тези паметници – храмът на Зевс Хипердексиос, ботросът при храма на Зевс и Хера,
елинистическите жилища при църквите Св. Георги Стари, Св. Спас и базиликата Св. Апостоли – са проучени под ръководството на Л. Огненова през 1958–1963 г. (Огненова 1975, 47–48;
Огненова-Маринова 1991, 47–48, 50; Ognenova 1960, 229–230, 231; Ognenova-Marinova 2005,
11– 17).
През 70-те – 80-те г. на ХХ в. в северния и южния залив на Несебърския полуостров са
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Обр. 7. Укрепителни съоръжения източно от южния брегоукрепващ мол-буна. Фотограметричен 3D
модел (по Прахов и др. 2020, обр. 4)
Fig.7. Fortifications to the east of the southern present-day mole. Photogrammetric 3D model
(after Prahov et al. 2020, fig. 4)

локализирани и пристанищата на тракийското селище (края на ІІ – първа половина на І хил.
пр.Хр.) и на античния полис. В акваторията им са открити котвени щокове, амфорна тара, луксозна керамика и други предмети на бита, които попълват колекциите на градския археологически музей, открит през 1994 г. (Dimitrov, B. 1979, 75, 77 fig. 7; Димитров и др. 1982, 454–456,
кат. 1–23; Ognenova-Marinova 1994, 139–141; Ognenova-Marinova, Preshlenov 2004, 268).
Подводните проучвания, инспирирани и от брегоукрепващите дейности на Несебърския
полуостров през последната четвърт на ХХ в., (обр. 4), предоставят информация за релефа на
морското дъно, местонахождението и мерките за консервация на подлежащите на запазване
деструкции на сгради и съоръжения .
С проучването, документирането и популяризирането на трихилядолетното подводно културно наследство на Несебър, Люба Огненова-Маринова и екипът ѝ допринасят за
включването на града-музей в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО на
06.12.1983 г. (Ognenova-Marinova, Preshlenov 2004, 268–269).
От 2015 г. подводните проучвания в акваторията на полуострова се осъществяват от
екипи на Центъра за подводна археология – Созопол, ръководен от Х. Ангелова, К. Димитров
и Н. Прахов. Новото начало се поставя с реализацията на проектите за реконструкция и модернизация на северното пристанище през 2015 г. и удълбочаването на южното пристанище през
2017 г. В северозападния залив на полуострова е установена структурата на дънните наслаги
(пясъци, податливи на морската морфоскулптура; неогенни глини; фрагментирана основна
скала) и геоелектрична аномалия, вероятно регистрираща структури, свързани с изградената в
opus mixtum ранновизантийска diateikhisma (Ангелова и др. 2016, 889, 891, обр. 3.2; Гърбов и
др. 2016, обр. 2.1, 2.2, 3) (обр. 5 и 6). Огледите и сондажите (Прахов и др. 2018c, 727; Прахов и
др. 2019, 739) (засега) не изключват вероятността укрепленията в този сектор да са разрушени
в началото на ІХ в. сл.Хр. при превземането на града от българите (Ognenova-Marinova 1992,
243). В югозападния залив на полуострова, също е документирана стратиграфията на утайките, пълнежът на пристанищния „контейнер“ (тиня, пясък, съвременно корабно и риболовно
оборудване; пясък, мидени черупки, антични, (ранно)византийски и средновековни керамични фрагменти; основна скала) и е изработен триизмерен модел на подводния релеф (Прахов и
др. 2018a, 723, обр. 1; Прахов и др. 2018b, 728‒729).
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Обр. 8. Югоизточната късноантична крепостна стена (по Прахов и др. 2020, обр. 5)
Fig. 8. The southeastern Late Antique fortification wall (after Prahov et al. 2020, fig. 5)

Обр. 9. Югоизточната антична крепостна стена. Фотограметрия, ортофото изглед
(по Прахов и др. 2018с, обр. 3)
Fig. 9. The southeastern Antique fortification wall. Photogrammetry image, orthophoto view
(after Prahov et al. 2018c, fig. 3)
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Обр. 10. Дигитален модел на морското дъно (по Ангелова и др. 2016, обр. 1)
Fig. 10. Digital elevation model of the sea bottom (after Angelova et al. 2016, fig. 1)

През/след 2017 г. приоритет на проучванията е (пре)откриването, (до)проучването и
документирането със съвременни технически средства и методи на крепостните стени и съоръжения в югоизточната и северозападната акватория на полуострова (Прахов и др. 2018c,
725‒727) (обр. 7). След огледи и траншейни сондажи е доизяснено трасето и градежът на (ранно)византийските стени (Прахов и др. 2018c, 727, обр. 1.2, 1.3, 1.10; Прахов и др. 2020, 158)
(обр. 8); (до)разкрити са участъци от предримското укрепяване (Прахов и др. 2020, 159), което
изглежда има и склоново-поддържащи функции (analemma); открити са правоъгълна крепостна кула (Прахов и др. 2018c, 726‒727, обр. 3; Прахов и др. 2019, 739) (обр. 9 ) и пристанищни
съоръжения (?) югоизточно от полуострова (Прахов и др. 2019, 739). Завършено е батиметричното заснемане на акваторията (Ангелова и др. 2016, 889, обр. 1; Прахов и др. 2018c, 727;
Прахов и др. 2019, 740) (обр. 10).

Реконструирана история: приносът на подводната археология
Подводните проучвания в Несебър – продължение на археологическите разкопки на територията на археологическия архитектурно-градоустройствен резерват, са включени в комплексната програма за проучване, опазване и социализиране в естествена среда на културното
наследство на полуостровния град-музей, разположен на абразионно-акумулативна тераса на
средно 12 m надморска височина върху относително хоризонтално отложени пясъчници от
миоцена, варовици и глини (Попов, Mишев 1974, 76, fig. 23, 223; Орачев 2002, 243; Velkov
1969, 9). До началото на брегоукрепващите дейности през втората половина на ХХ в. терасната площадка е ограничена от клифов бряг, подложен на въздействието на вълно-прибойната
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Обр. 11. План-схема на Несебърския полуостров: 1. Брегоукрепващи съоръжения, началото на ХХІ
в.; 2. Брегова линия, трета четвърт на ХХ в.; 3. Брегова линия, първа четвърт на ХХ в.; 4. Площадка
на 8–12 m морска тераса, средата на ХХ в.; 5. Релеф на морското дъно, ХХ в.; 6. Укрепителни
съоръжения, средата на I хил. пр.Хр. – средата на I хил. сл.Хр. (по Preshlenov 2018, fig. 4)
Fig.11. Plan of the Nesebar Peninsula: 1. Strengthening of the seashore, beginning of the 21th century; 2.
Coastal line, 3rd quarter of the 20th century; 3. Coastal line, 1st quarter of the 20th century; 4. Sea terrace
(8–12 m), mid-20th century; 5. Sea bottom, 20th century; 6. Fortifications, mid-1st millennium BC – mid-1st
millennium AD (after Preshlenov 2018, fig. 4)

дейност и повърхностно течащите води, които придават на полуострова ингресионен характер, формирайки тесни и издължени заливи и издаващи се носове (обр. 11).
Тази морска тераса се формира по време (и) на трасгресивна фаза в развитието на Черноморския басейн, отнасяна (традиционно) в горния плейстоцен (Крыстев и др. 1990, 345;
Попов, Мишев 1974, 29–30, 45, 47, 76; Димитров, Димитров 2003, 20–21; друга хронология
вж. Крыстев, Парунин, Свиточ 1990, 215). По време на регресия, понижила черноморското
ниво до ~90 м, отстъпващите води преработват подводния склон (Крыстев и др. 1990, 346;
Крыстев, Григориев 1990, 298). Разрушителна (трансгресивна) дейност на морето „моделира“
палеополуострова и през късния холоцен. Западно от р. Хаджийска е формирана предимно
акумулационна и абразионнно-акумулационна тераса (Федоров 1963, 9; Попов, Мишев 1974,
77, 226–227), преработен е и унаследеният стръмен полуостровен склон. През 2006 г. на североизточния бряг (до кота 5,70 m) на полуострова е разкрит абразионен откос, върху/над който
(северно от манастира Христос Акрополит) през втората половина на ХІV – началото на ХV в.
са извършвани погребения (Божкова и др. 2007, 248).
Дорийското заселване и урбанистично преобразяване на полуострова (Preshlenov 2003,
158–159; Preshlenov 2009, 127) изглежда се извършва по време на регресивна фаза на постгла-
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Обр. 12. Топографски профил на Несебърския полуостров – изток: 1. Предполагаема брегова линия, V
в. пр.Хр.; 2. Съвременен мол-буна; 3. Късноантична крепостна стена; 4. Съвременно брегоукрепване;
5. Брегова линия, ХХ в.; 6. Раннохристиянска базилика, предполагаема локализация; 7. Св. Георги
Стари, ХVІІІ–ХХ в.; 8. Къща на Артемидор; 9. Манастирска базилика Св. Богородица Елеуса; 10.
Предримска крепостна стена; 11. Скална банка (по Preshlenov 2018, fig. 16)
Fig. 12. Eastern topographic profile of the Nesebar Peninsula: 1. Supposed coastline 5th century BC;
2. Present-day mole; 3. Late Antique fortification wall; 4. Present-day strengthening of the seashore; 5.
Coastline 20th century; 6. Early Christian basilica, supposed location; 7. St. George the Old, 18th–20th
century; 8. The house of Artemidoros; 9. The monastery basilica The Holy Mother of God Eleusa; 10. PreRoman fortification wall; 11. Rock bank (after Preshlenov 2018, fig. 16)

циалната стадиална трансгресия след VІІ–VІ в. пр.Хр. (Орачев 1990, 34), когато е формирана
4–5 m шелфовата тераса. На амплитудни максимуми на това морско ниво, аргументирани по
черноморското крайбрежие на 2, 3–4, 5–7 и 7–9 m, съответстват други брегови линии (Шилик
1975, 70–73; Щеглов 1978, 15–17, рис. 3; Крыстев и др. 1990, табл. 1; Fouache et al. 2012, 169,
fig. 6). В пясъчния слой на лимана на р. Хаджийска са установени торфени прослойки на 4–5,
10–12,50 и 20–22 m дълбочина, формирани по време на относително динамично равновесие
на морското ниво. Първата от тях съответства на подводната тераса на 4–5 m дълбочина, установена биостратиграфски по черноморското крайбрежие (Попов, Мишев 1974, 152, 158, 162,
225, фиг. 63; Preshlenov 2008b, 305).
Челото на източния склон на полуострова се издига на около 18 m надморска височина,
осигурявайки оптимални възможности за визуален обзор на акваторията и тактически предимства при организирането на отбраната (обр. 12). Като динамичен елемент на природната
среда морският хоризонт е и „фон“, на който се открояват селищните структури. Тракийското
(обр. 13.1) и топографски унаследилото го (късно)класическо укрепление (обр. 13.2) в зоната
на пети – четвърти изобат в югоизточния сектор на полуострова, „следващи“ отблизо морето, отстоянието на незаливаемата „берма“ пред източния сектор на укрепленията (обр. 14)
и дължината на двете диатейхизми (с преградни и пристанищни функции) при провлака на
полуострова (обр. 15.12), допускат долна граница на колебанията на водните стоежи в края
на ІІ – първата половина на І хил. пр.Хр. до/между пети и седми изобат, която би маркирала
бреговата зона по време на основаването на месамбрийския полис по/пред 4–5 m шелфовата
тераса (Preshlenov 2008a, 52–53; Preshlenov 2008b, 305; Preshlenov 2010, 325; Прешленов под
печат) (обр. 11.6).
Естествената защита, която полуостровът осигурява, не налага изграждането на солидни фортификационни съоръжения по северния, източния и южния му бряг. При трасирането
на укрепленията не винаги е следвана съвременната им брегова линия. На някои участъци
куртината, изградена в клифовия склон, укрепвайки го, има функции и на подпорна стена
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Обр. 13. Топографско-батиметрична карта на югоизточното крайбрежие
(по Прешленов под печат, обр. 9)
Fig. 13. Topographical-bathymetric map of the southeastern coastal area (after Preshlenov in press, fig. 9)

(обр. 15.12). Откроявайки се на морския хоризонт, крепостните съоръжения въздействат и
естетически, в съответствие с препоръчваните от Аристотел функции „да пазят и украсяват“
(Arist. Pol. 7.11.1331a10). Тези „по-стройните морски” стени спестяват и средства и време за
доставката на строителен камък и зидарски работи.
Повишаването на морското ниво през втората половина/края на І хил. пр.Хр. – първата
половина/третата четвърт на І хил. сл.Хр. изглежда ограничава възможностите за разширяване на укрепената градска зона. Пасажи от изградената през 20-те – 30-те г. на V в. сл.Хр.
крепостна стена в opus mixtum са свлечени в югоизточния залив на полуострова на ~75 m от
съвременната (преди укрепяването през ХХ в.) брегова линия между втори и трети изобат
(Preshlenov 2008a, 54; Preshlenov 2010, 325) (обр. 12.3 и 16). В субструкцията на стената са
вложени дървени пилоти и „скара“ (Прахов и др. 2020, 158) – усилване на основите на ранновизантийските укрепления, прилагано на нестабилни терени (Preshlenov 2012, 512).
Трансгресията преди края на І хил. сл.Хр. (с реконструирани стоежи по Северното Черноморие близки до съвременните им стойности), регресията в края на І – първата половина на
ІІ хил. сл.Хр., последвана от ново (ХІІІ–ХV в. ?) покачване на морското ниво (забавяло своя
ход до средата на ХІХ в.) и регистрираната от византийски автори сеизмична активност в региона през ХІ в. (1037 г. и 1063 г. сл.Хр.) оставят следи по шелфовия и клифовия склон на Несебърския полуостров (Preshlenov 2008b, 306). „Отстъпването“ на челото на полуостровната
тераса дестабилизира северния кораб на манастирската базилика Св. Богородица Елеуса.Това
налага изоставяне и на централния кораб и второ обновяване на базиликата, което е съобщено
в дарителски надпис върху сребърния обков на иконата на Богородица Милостива от 1341/42
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Обр. 14. Топографско-батиметричен профил на югоизточното крайбрежие
(по Прешленов под печат, обр. 10)
Fig.14. Topographic profile of the southeastern coastal area (after Preshlenov in press, fig. 10)

г. Трансгресията компроментира ветро- и вълнозащитните функции на езиковидното, слабо
понижаващо се до ~165 m на север (покрито с ломени и обработени каменни блокове) морско
дъно пред базиликата. Вълнозащитни функции тази скална банка има докато е в състояние да
разрушава основата на преминаващите над нея прибойни вълни (Прешленов 2011, 309–310;
Preshlenov 2018, 404) (обр. 17).
До началото на ХVІІІ в. югоизточният склон на полуострова, подложен на негативни
геоморфоложки процеси, се “отдръпва” до теменоса на Зевс и Хера, античния театър, раннохристиянската базилика, топографски унаследена през 1704 г. от църквата Св. Георги Стари и средновековния манастир Христос Акрополит. Техни деструкции – части от квадратни
стълбове, гладки и канелирани колони, стъпаловидни блокове, правоъгълни полирани плочи и
квадри с жлебове за хоризонтално свързване – са разнесени от морските течения до ~250 m в
югоизточния залив на Несебър (Preshlenov 2012, 528) (обр. 12). Съвременната брегова линия
на полуострова се формира и под въздействието на земетръсни поредици през 1352 г., 1688 г.,
1778 г. и 1855 г., понякога активиращи срутвания по челото на полуостровната тераса. През
1855 г. в морето се свлича храмът Св. Първомъченик Стефан, чието местоположение източно
от полуострова сега маркира скалният блокаж Св. Стефан (Preshlenov 2008a, 55–56).
Несебърският полуостров добива съвременните си очертания през втората половина на
ІІ хил. сл.Хр. (Попов, Мишев 1974, 76, фиг. 23), когато клифовият му склон е преработен и са
размити и обезличени по-стари брегови линии. Преди началото на брегоукрепването в края на
ХХ в. тесни издължени заливчета и вдаващи се в морето носове му придават специфичния облик на разчленените заливовидни ингресионни брегове (срв. Иванов 1978, 301–303, 305). След
започналото през 1923–1925 г. ново повишаване на морското ниво средногодишният градиент
на покачване, измерван във Варна, Несебър и Бургас, за периода 1924–1991 г. се установява
на 2,786 mm/год, средната скорост на „настъпването“ на абразията между нос Емине и Несебър – на ок. 8 сm/год, а размерът на „загубените“ площи възлиза на ок. 0,1 ha /год (Веселинов,
Мънгов 1998, 71, 76; Пейчев 1998, 141, табл. 1 и 2) (обр. 11.3). През втората половина на ХХ
в. полуостровът има дължина до 850 m, ширина до 300 m и площ около 24 ha. В сравнение със
средата на I хил. пр.Хр., неговата територия намалява с около 2/5 (обр. 11.2).
Проектираните през 80-те години на ХХ в. северно от полуострова инженерни съоръжения с брегозащитни и пристанищни функции (обр. 11.1) потвърждават оптималния избор
на античните и средновековните (градо)строители – съвременната буна-вълнолом 3 в северозападната акватория на полуострова следва трасето на северната диатейхизма на класическия
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Обр. 15. Топографски профил на Несебърския полуостров – запад: 1. Удълбочаване на морското дъно,
начало на ХХІ в.; 2. Предполагаема брегова линия, V в. пр.Хр.; 3. Съвременен пристанищен кей; 4.
Южна диатейхизма; 5. Брегова линия, ХХ в.; 6. Късноантична кръгла кула; 7. Късноантичен портик,
предполагаема локализация; 8. Подово ниво (реконструирано) на раннохристиянска базилика; 9.
Раннохристиянска крипта, стълбище; 10. Апсида на северозападната базилика, V – началото на
ІХ в. сл.Хр.; 11. Храм на Зевс Хипердексиос, северна стена; 12. Подпорна стена, V–ІV в. пр.Хр.; 13.
Късноантична крепостна стена; 14. Съвременно брегоукрепване (по Preshlenov 2018, fig. 11)
Fig. 15. Western topographic profile of the Nesebar Peninsula: 1. Present-day deepening sea bottom;
2. Supposed coastline, 5th century BC; 3. Present-day quay; 4. Southern diateikhisma; 5. Coastline, 20th
century; 6. Late Antique round tower; 7. Late Antique portico, supposed location; 8. Floor level of an Early
Christian basilica, reconstruction; 9. Early Christian crypt, staircase; 10. Apse of the northwestern basilica,
5th – beginning of the 9th century AD; 11. Temple of Zeus Hyperdexios, northern wall; 12. Supporting wall,
5th – 4th century BC; 13. Late Antique fortification wall; 14. Present-day strengthening of the seashore (after
Preshlenov 2018, fig. 11)

полис и ранновизантийския град; неизградената буна-вълнолом 1 по проект има идентично
трасе и предназначение с античната естествено-географска преграда (скална банка), чиито
функции са поети от буна-вълнолом 2, изградена на запад в залива (обр. 5 и 17). В акваторията на античното пристанище между буни-вълнолом 2 и 3 сe разполагат и кейовите места на
съвременното пристанище (Прешленов 2011, 309–310, обр. 12).

Заключение
Съпоставянето на евстатичните репери, археологическите и историческите данни, придобити по време и след подводните проучвания през 1960–2020 г. убеждава, че през късния холоцен съществени промени в морфологията на бреговете на Несебърския полуостров настъпват при едновременно активиране на няколко негативни геодинамични процеси – флуктуациите на морското ниво, морската абразия и сеизмичната активност. Екстремумите на следледниковата стадиална трансгресия до средата на ІІ хил. пр. Хр., на регресивната фаза в средата
на І хил. пр.Хр., на трансгресивната фаза към третата четвърт на І хил. сл.Хр., на регресивната
фаза около средата на ІІ хил. сл.Хр. и на трансгресивната фаза през втората половина на ІІ хил.
сл.Хр. са и интервални граници, в които се вписват къснобронзовият и ранножелезният (ок.
1500–500 г. пр.Хр.), античният (ок. 500 г. пр.Хр.–500 г. сл.Хр.), средновековният (ок. 500–1800
г.) и съвременният исторически период (ок. 1800–2000 г.). Техните (засега) разпознати батиметрични и времеви съответствия на Несебърския полуостров са деструкциите на класическите
укрепления (изградени след третата четвърт на V в. пр.Хр.), съобразени с морския бряг по
време на регресията в средата на І хил. пр.Хр.; трасето на „морската“ ранновизантийска крепостна стена (от втората четвърт на V в. сл.Хр.), „отчитащо“ покачването на морското ниво в
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Обр. 16. Югоизточната късноантична
крепостна стена (снимка Б. Жабленски)
Fig. 16. The southeastern Late Antique
fortifications wall (photo by B. Zhablenski)

Обр. 17. Топографско-батиметрична карта на североизточното крайбрежие
(по Прешленов под печат, обр. 3)
Fig. 17. Topographical-bathymetric map of the northern coastal area (after Preshlenov in press, fig. 3)
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средата на І хил. сл.Хр.; срутването на северния кораб (и обновяването) на манастирската базилика Св. Богородица Елеуса през 1341/42 г. по време на трансгресивно-регресивния цикъл
към средата на ІІ хил. сл.Хр.; свличането в морето на църквата Св. Първомъченик Стефан през
1855 г. преди забавянето на съвременната морска трансгресивна фаза.
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Underwater archaeology and history in Nesebar (1960–2020)

(summary)

Hristo Preshlenov

The article is a synthesis and overview of the underwater research in the Nesebar aquatory,
namely its beginning in the 1960s, the scholars involved with their discoverers and achievements, the
(re)interpretations of the primary data and the consequent hypotheses, as well as the emerging new
horizon in/after 2020.
The beginning of underwater research in Republic of Bulgaria is considered to be the expedition Kaliakra-59, led by I. Galabov. It was organized and carried out by the Central Committee
of Defence Assistance Organization (DOSO) in Sofia and the Naval Museum ‒ Varna. In 1960, in
addition to the successful reconnaissance studies at cape Maslen nos, the first underwater surveys
were conducted in Nesebar under the leadership of V. Velkov from the Archaeological Institute of
BAS (Bulgarian Academy of Sciences), and since 1961 of L. Ognenova, the first Bulgarian diverarchaeologist. By 1972 L. Ognenova had conducted six underwater archaeological expeditions, executed mainly by the diving group for underwater research at the Bulgarian Academy of Sciences.
From 1977 to 1984, the research was carried out by the group for underwater activity at the Scientific
Expedition Club – UNESCO, and since 2015 the investigations have been resumed by the team of H.
Angelova from the Centre of Underwater Archaeology in Sozopol.
The investigations highlighted the changes in topography and various aspects of the urban
transformations of the Nesebar Peninsula. The extremes of the postglacial stage transgression up
to the mid-2nd millennium BC, the regressive phase in the mid-1st millennium BC, the transgressive
phase around the third quarter of the 1st millennium BC, the regressive phase around the mid-2nd millennium AD and the transgressive phase during/from the second half of the 2nd millennium AD are
intervals between two states of the sea level, containing respectively, the Late Bronze/Early Iron Age
(around 1500‒500 BC), the Classical and Roman/early Byzantine (around 500 BC‒500 AD), the medieval (around 500‒1800) and the modern periods (around 1800‒2000). Their probable chronological and bathymetric equivalents at the Nesebar Peninsula are, respectively, the destruction of the classical fortifications (after the third quarter of the 5th century BC), consistent with the sea coast during
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the regression in the middle of the 1st millennium BC; the curtain wall of the early Byzantine fortress
(the second quarter of the 5th century AD), “registering” the rising sea level in (the middle of) the 1st
millennium AD; the collapse of the northern nave (and the renovation) of the monastery basilica The
Holy Mother of God Eleusa in 1341/42 during the transgressive-regressive cycle approximately the
middle of the 2nd millennium AD and the sliding of the church St. Protomartyr Stephen in the sea in
1855 before the slowing-down of the modern marine transgressive phase.
The peninsula was protected by fortification walls buit approximately up to the four-metre isobath. As a result of the destructive impact of sea level fluctuations, abrasion and landslides, activated
by the regional seismic activity, the town-peninsula had lost more than a third of its built-up area.
The underwater research had a significant practical application for the modern coastal protection and
shore consolidation activities, as well as for the popularization of the 3000 years old cultural heritage
of the town-museum of Nessebar, part of the UNESCO World Cultural Heritage since 06.12.1983.
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