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ABSTRAC T

The article presents the pottery from the early phase of the Neolithic settlement near the town of Varbitsa, which
has the characteristics of the Koprivets cultural group. The pottery assemblage originates from sondage 1, stratigraphic layers XI–XV. The information of 1,113 fragments has been statistically analyzed. There are three technological groups: brown (68.4%); beige (21.4%) and grey-black (10.2%). A distinctive feature of the assemblage
are the vessels with red engobe (9.8%). Among the indicative features of the pottery from Varbitsa are 14 redengobe fragments with traces of white painted decoration. Decoration was found on 9.34% of the fragments.
The pottery shapes are classified into six functional types: dishes (I), pots (II), bowls (III), cups (IV), tulip-like
vessels (V) and storage vessels (VI). The assemblage was analysed by stratigraphic layers.
In terms of formative and technological features, the pottery from the early phase of the Neolithic settlement
near the town of Varbitsa has the basic characteristics of the Koprivets cultural group, similar to the late-phase
assemblages of the so-called ‘painted period’. In terms of shape, the vessels from Varbitsa find numerous analogies with the pottery from the sites of Orlovets and Belyakovets–Plochite in central northern Bulgaria, and
Kapitan Dimitrievo in Thrace.
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Въведение
Проучването на неолитното селище до град Върбица е един от приоритетите
в съвместната изследователска работа на археологическия екип от РИМ–Шумен и
НАИМ–БАН. През последното десетилетие учени от двете институции проведоха
системни издирвания в басейна на Голяма Камчия, където бяха регистрирани 257 археологически обекта. Един от новооткритите обекти в района е многослойното сели-
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Обр. 1. Местоположение на неолитното селище до град Върбица (автор В. Григоров)
Fig. 1. Location of the Neolithic settlement near the town of Varbitsa (by V. Grigorov)

ще до град Върбица1 (Венелинова, Константинов 2009, 767-768).
Селището е разположено южно от язовир Камчия, на левия бряг на Върбишка
река, в местността Кеневира, на около 2,5 km североизточно от град Върбица и на
около 7 km от Върбишкия проход (обр. 1). Реката огражда селището от изток и от юг,
обособявайки сравнително равна незаливна тераса с площ около 1,3 ha (Венелинова
2010, 638-639). В централната част на селището теренът е с превишение 3–4 m спрямо
периферията му, загатвайки за могилообразно натрупан културен пласт.
Методиката на проучването беше съобразена с характеристиките на археологическия обект и с целите на изследването. Задачата, която си поставихме, е с минимална археологическа намеса да получим предварителна информация за площта и
хронологията на обекта и стратиграфията на културните напластявания. За тази цел
първо бяха извършени недеструктивни теренни проучвания и анализ на находките,
събрани от повърхността на терена. През 2014 г. се проведе геомагнитно изследване
на площ от 3150 m2 (Цанков и др. 2015, 855-857). Установени бяха магнитни аномалии
с антропогенен характер, които разшириха информацията за планиграфската схема
на обекта и уточниха югозападната му граница.
1 Обектът е открит от д-р Светлана Венелинова през 2008 г., регистриран е с полеви №16 и
регистрационна карта в АКБ №1100133.
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Следващият етап от проучването имаше за цел да изясни стратиграфията и културната хронология на обекта. Анализът на резултатите от геомагнитното изследване
определи избора на местата за провеждане на археологически разкопки2 (Григоров и
др. 2016, 78-81; Венелинова и др. 2018, 14-17). Бяха направени два археологически сондажа. Изкоп 1 е с размери 2,5 х 10 m, разположен е в централната част на селището
и пресича една от изразените магнитни аномалии. Изкоп 2 е с размери 1,3 х 16 m и е
разположен в периферията на селището. Той пресича напречно магнитна аномалия
с дъговидна форма, която маркира границата на обитаемото пространство.
Най-пълни данни за стратиграфията на обекта ни предостави изкоп 1. Културният пласт в тази част на селището е дебел над 5 m, като около 4,50 m от него съдържат
материали и структури от неолита. Голямата дебелина на културния пласт наложи
в процеса на разкопаване да се оформят работни площадки на различни нива, като
в дълбочина площта на проучването беше последователно редуцирана. Културният
пласт в изкоп 2 е с дебелина 1,30–2,70 m и съдържа предимно преотложени материали от праисторическото селище.
Стратиграфските пластове бяха уточнени окончателно след цялостното документиране и анализ на данните от контролните профили. В изкоп 1 са документирани 15 основни пласта (Венелинова и др. 2018, 14-15, обр. 1) (обр. 2). Най-горният
стратиграфски пласт е смесен, в него се откриват материали и структури (жилище,
яма и две пещи) от IV–V в., керамика и кремъчни находки от халколита и неолитна
керамика. Под късноантичните структури е регистриран дебел културен пласт от неолита. В него са установени подови нива, нива с отъпкана пръст, пластове с дървесина,
горели мазилки и дупки от конструкциите на дървени съоръжения и жилища.
Основният археологически материал на обекта е керамичният, той е събиран
тотално и е отделян по стратиграфски нива и контексти. От изкоп 1 са събрани и
обработени 12 968 фрагмента. Неолитната керамика съставлява 97% от общото количество. Тя е систематизирана по няколко основни технологически признака и е подложена на статистически и типологически анализ.
Неолитната керамика от стратиграфски пластове I–X притежава формалните и
технологични характеристики на култура Овчарово, а керамиката от стратиграфски
пластове XI–XV показва близки аналогии с керамиката от културна група Копривец
(Венелинова, Григоров 2016, 20-21, обр. 2). Между двата керамични комплекса няма
стратиграфско прекъсване. Установяваме приемственост, изразяваща се в еволюция
на керамичните форми и плавни промени в морфологичните и технологични характеристики.
Целта на настоящата статия е да бъде представена керамиката от ранната фаза
на неолитното селище до град Върбица, която намира най-близко съответствие в културна група Копривец.
Основните характеристики на керамиката от културна група Копривец са определени по няколко показатели – технология, форма и украса (Попов, Вайсов 1994,
10-12; Станев и др. 1994, 91; Станев 2002, 196; Еленски 2004б, 67-69; 2008а, 11-13; 2008б,
96-98). При изработването на съдовете е използвана лентеста техника. Глиненото тесто е било смесвано с плява, от която след изпичането в лома на съда е оставала овъглена органика. Съдовете се характеризират със загладена до излъскана повърхност,
2 Археологически разкопки се проведоха през 2015 г. с ръководител доц. д-р Валери Григоров и
през 2017 г. с ръководител гл. ас. д-р Светлана Венелинова.
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Обр. 2. Фото и графично документирани профили в изкоп 1. Отбелязани са стратиграфските
пластове (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 2. Photo- and graphically documented cross-sections of sondage 1. The stratigraphic layers are marked
(by S. Venelinova and V. Grigorov)

понякога покрита с фин слой от червена на цвят ангоба. Купите, гърнетата, някои
паници и чаши имат сферична или полусферична форма на тялото. Сред основните
характеристики на керамичния комплекс са дъната, оформени като пръстеновидни
(кухи) или плътни столчета, както и долепените в най-широката част на съда въжести
дръжки.
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Особеност на керамиката през късния етап на културна група Копривец (Копривец ІІ) е употребата на смесен опостнител от пясък и органика, както и на рисувана украса с бяла боя. В керамичните комплекси на култура Копривец се наблюдава
плавен преход от ангобирана нерисувана към ангобирана рисувана керамика. Докато
в ареала на култура Караново І бялата рисунка е най-определящият белег, то при
керамиката от Централна Северна и Североизточна България „рисуваната с бяла боя
керамика не се разпространява масово“ (Бояджиев 2002, 75-76), а „рисунката се нанася
пестеливо върху повърхността и скоро започва да изчезва напълно, заменена от развилите се други типове украса” (Станев 2002, 198).

Статистика на керамиката по технологични признаци
Керамичният комплекс от ранната фаза на неолитното селище до град Върбица
се състои от 1 113 фрагмента, които произхождат от стратиграфски пластове XI–XV,
в изкоп 1. Проучената площ е между 3,5 и 6 m2, а дебелината на културния пласт е
1 – 1,40 m.
При избора на методически принципи за изследване на керамиката са използвани теоретични постановки, въведени в съвременните проучвания на неолитни керамични комплекси (Николов 1998а, 57-67; 1998б, 1-10; Бъчваров, Кацаров 2017, 239-255).
Данните от статистическата обработка са използвани за анализ и оценка на технологичните характеристики на керамичния материал. Редица изследователи (Egloff 1973,
352-353, fig. 1; Chase 1985, 213; Byrd, Owens 1997, 315-316; Childress 1992, 31-50; Orton
et al. 1993, 166-181; Николов 1998б, 9), включително и авторите на това изследване,
обръщат внимание на някои проблеми на археологическата статистика, основана на
броя на керамичните фрагменти3. Без да се надценяват получените резултати, смятаме, че използваните статистически методи са достатъчно надежден инструмент за
обективно описание на археологическия материал. Количественият анализ ни даде
диференцирана информация за видимите (на макро ниво) признаци, които характеризират начина на производство на керамичните съдове, а също така бяха отделени
технологични групи.
Керамиката е систематизирана по следните технологични признаци: дебелина
на стените, цвят на повърхността, обработка на повърхността, вид на лома, примеси в
глината, наличие на ангоба (таблица 1).
3 Един от проблемите на статистическия анализ, основан на броя на керамичните фрагменти,
е невъзможността да се отчетат фактори като по-лесно разтрошаване на определени форми или по-честата ежедневна употреба и вероятност за счупване на някои типове съдове, което би акумулирало по-голямо количество от този материал. Друг недостатък е, че се приема еднаква стойност на всеки фрагмент,
независимо от размера му. За да се коригират количествените изкривявания, понякога се прилагат допълнителни процедури за сортиране на фрагментите по площ или се измерва теглото им. Тези методи
също имат някои недостатъци. При измерване теглото на фрагментите отклоненията се получават от
различната плътност и порьозност на материала, използването на различни видове глини, съдържащи
нееднакво количество пясък и други добавки. Освен това керамични депозити със съществени разлики
в размерите на фрагментите не би следвало да се подлагат на пряко съпоставяне поради очевидната
нерелевантност. Друг проблем е сравняването количеството на фрагменти от съдове с различни размери. Предполага се, че броят фрагменти от един голям съд не е съпоставим с броя фрагменти от един
малък съд. За да бъдат изводите релевантни, е важно да се анализира отделно всяка технологична група,
притежаваща сходни характеристики като размер на съдовете, технология на изработване, честота на
използване и условия на фрагментиране. Отчитайки в началото основните трудности и ограничения
пред археологическата статистика, целта ни е да прецизираме процедурата, така че статистическото
изследване да бъде надежден инструмент за по-детайлно описание на археологическия материал.
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Технологичен признак

Стратиграфски пласт
XII

XIII

XIV

XV

тънкостенни

29

10

13

24

10

средно дебели

55

208

189

186

172

дебелостенни

34

48

40

42

53

кафяв

101

186

148

144

182

бежов

13

41

52

105

27

сиво-черен/
черен

4

39

42

3

26

едноделен

105

250

207

169

многоделен

13

16

35

83

34

115

52

105

органика и
пясък

64

116

168

127

пясък

20

35

22

20

излъскана

24

42

46

12

27

загладена

51

195

177

203

177

грубо загладена 42

27

19

37

30

груба

1

2

0

0

1

Ангоба

4

26

29

31

19

Общ брой
(%)

118
(10,6%)

266
(23,9%)

242
(21,7%)

252
(22,6%)

235
(21,1%)

Лом

Цвят

Дебелина

XI

Обработка на
повърхността

Примеси

органика

226
9
24
206
5

Общ
брой
(%)
86
(7,7%)
810
(72,8%)
217
(19,5%)
761
(68,4%)
238
(21,4%)
114
(10,2%)
957
(86%)
156
(14%)
330
(29,6%)
681
(61,2%)
102
(9,2%)
151
(13,6%)
803
(72,1%)
155
(13,9%)
4
(0,4%)
109		
(9,8%)
1113

Таблица 1. Статистика на технологичните признаци на керамичния комплекс „Копривец“ от
неолитното селище до град Върбица, изкоп 1, стратиграфски пластове XI–XV
Table 1. Statistical analysis of the technology of the ‘Koprivets’ pottery assemblage from the Neolithic
settlement near the town of Varbitsa, Trench 1, stratigraphic layers XI–XV

Дебелината на стените на керамичните фрагменти е разделена в три категории
– тънкостенни (под 5 mm), средно дебели (5–8 mm) и дебелостенни (над 8 mm). В керамичния комплекс най-голям дял имат фрагментите със средна дебелина на стените
– 72,8%, дебелостенните фрагменти са 19,5%, а тънкостенни са 7,7%.
Друг основен технологичен белег е цветът на повърхността. Той зависи от състава на глиненото тесто, от средата и температурата на изпичане. Промени на оригиналния цвят могат да предизвикат също и дейности, свързани с битовото използване
на съдовете, вторичното им нагряване при готвене или от средата на културния пласт,
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в която фрагментите са престояли дълго време.
В изследвания керамичен комплекс често се наблюдават нюанси при оцветяването на външната и на вътрешната повърхност. Всички тези фактори налагат материалът да се класифицира в широки цветови граници. Разграничени са три основни
категории керамика – кафява (с нюанси на цвета до тъмнокафяв и сиво-кафяв), бежова (с неравномерен белезникав цвят) и сиво-черна до черна. Най-многобройна е
керамиката с кафяв цвят (68,4%), фрагментите с бежов цвят са 21,4%, а керамиката със
сиво-черен до черен цвят е 10,2%.
Друг основен технологичен показател е структурата на лома. Той отразява различни фактори, свързани с физико-химическия състав на глината, добавените или
съдържащите се в глиненото тесто примеси и процеса на изпичане на съдовете. Фрагментите са разделени в две основни групи – керамика с едноделен лом (86%) и керамика с многоделен лом (14%).
Наблюденията на макро ниво показват, че при 29,7% от керамиката за опостнител на глината е добавяна ситно стрита плява, а в 61,1% от фрагментите освен органика, се открива и пясък. По-рядко за опостнител в глиненото тесто е използван само
пясък (9,2%). Обикновено пясъкът е фин и оставя впечатление за много старателно
пречистване на глиненото тесто.
Съдовете със сиво-черен цвят са изпичани в режим на редукция на кислорода.
При изпичането на част от съдовете са приложени последователно редукционен и
оксидационен процес, в резултат на което ломовете са със сиво-черен цвят, а стените
са с кафяв или бежов цвят.
Повърхността на съдовете е с различна степен на обработка, извършена с ръка
или с помощта на инструмент. Вътрешната повърхност е загладена или излъскана.
При външната повърхност се наблюдава по-голямо разнообразие в степента на заглаждане – от груба, грубо загладена до загладена и излъскана. В най-ранните стратиграфски пластове числено преобладават фрагментите със загладена повърхност
(72,1%). Приблизително еднакво е количеството на керамиката с излъскана (13,6%)
и с грубо загладена повърхност (13,9%), а фрагментите с груба повърхност са под 1%.
Следи от ангоба са установени върху 9,8% от фрагментите. Ангобата е с червен
до рубиненочервен цвят, най-често е нанесена двустранно, върху цялата външна и
вътрешна повърхност на съдовете. Поради ниското ѝ качество върху отделни фрагменти ангобата е силно изтрита, откриваме я частично запазена и на петна.
Украса е установена върху 104 фрагмента (9,34%) (таблица 2). За орнаментални
полета са използвани външната повърхност на съдовете, ръбовете на устията и на
дъната. Отделени са няколко техники на украса – пластична (32,7%), набодена (33,7%)
и врязана (11,5%). В 8,6% от случаите украсата е комбинирана. Рисувана украса е налична при 13,5% от фрагментите.
Най-много са примерите с допълнително апликирана към най-издутата част на
съда пластична лента, дооформена чрез притискане с пръсти (обр. 3.1). В литературата този тип украса се обозначава като „изпъкнала назъбена лента”, „релефна лента с
ямички”, „релефна лента с вдлъбвания”.
В единични случаи апликираната лента с притискане е комбинирана с импресо,
врязани линии или мрежа (обр. 3.2). По-рядко към стените на съдовете са били прилепвани конични релефни пъпки.
Наблюдава се значително разнообразие в набодената украса (обр. 3.3). Тя е нанасяна върху тялото или на отделни пасажи върху плещите на съда, откриваме я и
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Вид украса

Стратиграфски пласт

Общ
брой
(%)
4
30

XII

XIII

XIV

XV

пъпки

0

0

1

3

0

лента с притискане

7

6

3

9

5

Общо

7

6

4

12

5

линии
мрежа
зиг-заг/ „рибена кост“
канелюри

0
0
0
0

3
1
0
1

3
0
0
0

2
0
1
0

0
1
0
0

Общо

0

5

3

3

1

импресо
вдлъбвания по устието
вдлъбвания по дъното

6
1
0

7
2
2

3
4
3

2
3
0

2
0
0

Общо

7

11

10

5

2

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

3

3

1

0

0

7

3

4

2

0

0

Рисувана
(бяла рисунка)

1

4

6

3

0

Общ брой

18

30

25

23

8

Комбинирана

Набодена

Врязана

Пластична

XI

лента с притискане +
мрежа
лента с притискане +
линии
лента с притискане +
импресо
Общо

34
(32,7%)
8
2
1
1
12
(11,5%)
20
9
5
35
(33,7%)

9
(8,6%)
14
(13,5%)
104

Таблица 2. Статистика на видовете украса на керамичния комплекс „Копривец“ от изкоп 1,
стратиграфски пластове XI–XV
Table 2. Statistical analysis of the decoration of the ‘Koprivets’ pottery assemblage from Trench 1,
stratigraphic layers XI–XV

по ръба на някои равни (плътни, нормални) или пръстеновидни дъна. Най-често
е използвана техниката импресо, при която с нокът или с пръсти върху стените на
съдовете са нанасяни вдлъбвания (отпечатъци). В други случаи набожданията са извършвани с инструмент и представляват къси вертикални насечки или триъгълни по
форма вдлъбвания (обр. 3.3: 4-5, 8-9, 13-16). Обикновено набожданията не следват определен порядък. В един от примерите се оформя мотив от успоредни набождания,
разположени в хоризонтални линии през приблизително еднакво разстояние (обр.
3.3: 5). В друг случай се редуват хоризонтални и вертикални плитки набождания, наподобявайки плетеница (обр. 3.3: 8). Има примери на оформяне на устийния ръб
чрез притискане с пръсти, след което той е придобивал вълниста форма (обр. 3.3: 1-3).
Върху малък брой фрагменти от керамичния комплекс са врязани линеарен или
мрежовиден орнамент (обр. 3.4). Обикновено врязванията са плитки, надраскани са с
тънък инструмент. Пръстеновидното дъно на ангобиран съд от пласт XIV е пресечено
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Обр. 3. Керамични фрагменти с украса от неолитно селище до град Върбица, изкоп 1,
стратиграфски пластове XI–XV: 1. Пластична лента; 2. Апликирана лента, комбинирана с
импресо, врязани линии или мрежа; 3. Набоден орнамент; 4. Врязан линеарен или мрежовиден
орнамент; 5. Червеноангобирана керамика, украсена с бяла рисунка (автори С. Венелинова и В.
Григоров)
Fig. 3. Decorated sherds from the Neolithic settlement near the town of Varbitsa, Trench I, stratigraphic
layers XI–XV: 1. Relief band; 2. Applied band, combined with impresso, incised lines or net-like decoration;
3. Pricked ornament; 4. Incised linear or net-like ornament; 5. Red-engobe pottery with white painting (by S.
Venelinova and V. Grigorov)

напречно с дълбок вертикален жлеб (обр. 3.4: 6). Тялото на гърневиден съд с ниска
шия от пласт XIV е покрито с плитки коси вдлъбвания тип „рибена кост“ (обр. 3.4: 2).
Върху плътното столче на чаша от пласт ХІІІ са врязани коси успоредни линии (обр.
3.4: 7). Двата мотива са нанесени с пръчица върху все още влажната глина и наподобяват псевдоканелюри. В по-късните пластове на обекта тези мотиви са представени
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единствено с канелюри. Най-ранната употреба на канелюри е документирана в пласт
XII (обр. 3.4: 4).
Отличителна характеристика на керамиката от разглеждания период е употребата на рисувана украса с бяла боя, нанесена върху червеноангобирани съдове (обр.
3.5).

Статистика на съставните части на съдовете
Керамичният комплекс от ранната фаза на неолитното селище до град Върбица, стратиграфски пластове XI–XV, е съставен изключително от фрагментиран материал, открити са само два профила, които дават пълните метрични данни на съдовете. Материалът е сортиран според съставните части на съдовете – устия, стени, дъна и
дръжки (таблица 3).
Специално внимание е отделено на характерните фрагменти (устия, дръжки и
дъна), които са анализирани според морфологичните им особености.
-Устия
Керамичният комплекс съдържа 163 фрагмента от устия (14,7%). В зависимост
от профила им устията се разделят в три типа – прави, слабо профилирани навън
или слабо профилирани навътре. Преобладават правите устия – те са равни, заоблени от двете страни или заоблени само от вътрешната страна. Документирани са отделни фрагменти със заоблен и слабо профилиран навън или навътре устиен ръб.
-Дръжки
Керамичният комплекс съдържа 17 фрагмента от дръжки (1,5%). Те представляват вертикално пробити въжести дръжки в два варианта – с полукръгла (1а) и с
издължена тръбеста форма (1b). Графично са представени 9 по-цялостно запазени
образци (обр. 4). Примерите от други комплекси показват, че въжестите дръжки са
разполагани срещуположно, по двойки, под най-издутата част на тялото на гърнета
и гърневидни купи.
-Дъна
Керамичният комплекс съдържа 117 фрагмента от дъна (10,5%), като графично
са реконструирани 46. Дъната са класифицирани в три типа – равни (а), пръстеновидни (b) и конкавни (c) (обр. 5).
Дъната от тип „a“ са с равна широка основа и само в един случай дъното е с
малък диаметър и заоблено. С малки изключения всички равни дъна са слабо профилирани. В зависимост от съотношението между дебелината на дъното и дебелината
на стената, те са представени в два варианта – нормални и плътни (удебелени). При
първия вариант съдовете имат еднаква дебелина на стената и на дъното. При втория
вариант дъната са удебелени, обикновено дъното е два пъти по-дебело от стената на
съда и наподобява ниско плътно столче. В керамичния комплекс този тип дъна са
най-многобройни.
Дъната от тип „b“ са с пръстеновидна форма, получена чрез отнемане на глината от основата и оформянето на пръстеновиден кант, висок 5–10 mm. В литературата
тези дъна са определяни също и като „кухи столчета“. Те са представени в два варианта – с цилиндрично или със слабо изразено конично столче.
Дъната от тип „с“ са конкавно оформени. Те заемат междинно място между
равните и пръстеновидните дъна и са представени с отделни примери. Разграничават
се два варианта – нормални и плътни (удебелени) дъна.
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Стратиграфски пластове

XI

XII

XIII

XIV

XV

Устия

9

40

45

42

27

163 (14,7%)

Стени

96

197

172

172

177

814 (73,1%)

нормални

1

8

6

10

9

34 (3%)

плътни

10

7

7

18

10

52 (4,7%)

пръстеновидни

0

6

7

3

5

21 (1,9%)

конкавни

1

1

0

1

0

3 (0,3%)

неопределени

0

1

3

2

1

7 (0,6%)

12

23

23

34

25

117 (10,5%)

въжести

0

6

2

2

6

16 (1,44%)

лентести

1

0

0

0

0

1 (0,09%)

Общо дръжки

1

6

2

2

6

17 (1,52%)

Цели съдове

0

0

0

2

0

2 (0,18%)

Общ брой

118

266

242

252

235

1 113

Дъна

Съставна част
на съда

Дръжки

Общо дъна

Общ брой
(%)

Таблица 3. Статистика на съставните части на съдовете от изкоп 1, стратиграфски
пластове XI–XV
Table 3. Statistical analysis of the body parts of the vessels from Trench 1, stratigraphic layers XI–XV

Типология на керамичните форми
Във формалния анализ са използвани 177 характерни фрагмента, поддаващи се
на графична реконструкция – предимно устия, части от тялото и 4 дъна, произхождащи от изкоп 1. Добавени са също и 3 характерни фрагмента, открити в изкоп 2, структура 3, която хронологически се причислява към ранната фаза на неолитното селище.
Фрагментираният характер на керамичния материал определя ограниченията
при изработването на класификационната структура. Възстановяването на формите е извършено главно по устията на съдове, след реконструиране на максималната
възможна метрична информация за тях. Приложени са обичайните изследователски
процедури като: метричен анализ на фрагментите, позволяващ приблизително възстановяване на изходните форми на съдовете, видово определяне на възстановените
форми и дефиниране на отличителни признаци, свързани с профилирането и наклона на устието и подустийното оформяне на съда (Николов 1998а, 64).
В типологията са включени максимален брой образци, които дават макар и частична информация за формата на определени дялове от съда, за диаметъра или за
наклона на стените. Отсъствието на достатъчно цели профили не ни позволява да
определим каква е била височината на съдовете, както и съотношението височина –
диаметър.
Използвана е двустепенна класификационна система „тип – вариант“. Типът
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Обр. 4. Дръжки от изкоп 1 (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 4. Handles from Trench I (by S. Venelinova and V. Grigorov)

представя основната форма на съда, а с варианти са отделени специфичните белези,
свързани с различния ъгъл на наклон на стените, различното оформяне на устието,
шията или тялото на съдовете. Керамичният материал е разделен в шест основни
типа: паници (тип I), гърнета (тип II), купи (тип III), чаши (тип IV), тънкостенни ангобирани съдове (тип V) и съдове-хранилища (тип VI) (таблица 4).
Най-голям е относителният брой на паниците (39%), те са представени във всички стратиграфски пластове, с изключение на пласт ХІ. Купите са втората по числе-
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Обр. 5. Дъна от изкоп 1 (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 5. Bases Trench I (by S. Venelinova and V. Grigorov)
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ПЛАСТ

Тип I.
Паници

Тип II.
Гърнета

Тип III.
Купи

Тип IV.
Чаши

Тип V.
Лалевидни
съдове

Тип VI.
Съдовехранилища

Неясни

Светлана Венелинова, Валери Григоров

ХІ

0

1

4

3

1

3

0

ХІІ

18

4

5

2

1

0

13

ХІІІ

24

4

8

0

2

1

7

XIV

13

7

8

1

3

0

14

XV

14

5

2

3

1

0

5

Oбщо
%

69
39%

21
11,8%

27
15,3%

9
5,1%

8
4,5%

4
2,3%

39
22%

Oбщо
(%)

12
(6,8%)
43
(24,3%)
46
(26%)
46
(26%)
30
(17%)
177
100%

Таблица 4. Статистика на основните форми в керамичния комплекс „Копривец“ от изкоп 1,
стратиграфски пластове XI–XV
Table 4. Statistical analysis of the main shapes of the ‘Koprivets’ pottery assemblage from Trench 1,
stratigraphic layers XI–XV

ност група (15,3%), с примери от всички стратиграфски пластове. Гърнетата са третата значима група (11,8%), откриват се във всички стратиграфски пластове. Керамичният комплекс съдържа малки съдове (5,1%), които вероятно са използвани като
чаши – представени са примери от почти всички пластове. Лалевидните съдове имат
аналогичен дял (4,5%) и се открива във всички стратиграфски пластове. Керамичният
комплекс съдържа също и фрагменти от големи съдове (2,3%), които вероятно са използвани за хранилища. Такива съдове са регистрирани в пластове ХІ и ХІІІ.
Тип I. Паници
Паниците са най-многобройната група съдове, като графично са реконструирани 50 образци. Съдовете са отворени и имат форма на обърнат пресечен конус. Стените са тънкостенни или средно дебели, прави или слабо извити навън. Най-пълна е
информацията от горната част на съдовете. Устийният ръб е прав и заоблен от двете
страни или само от вътрешната. Често повърхността на паниците е покрита с червена
ангоба. В зависимост от наклона на устието спрямо стената са отделени шест варианта (обр. 6).
Паниците от първи вариант (I.1) представляват малки плитки съдове с наклон
до 30/35° и диаметър между 10 и 20 cm. Паниците от втори вариант (I.2) също са плитки, с наклон на стените 40/45° и диаметър между 20 и 30 cm. Паниците от трети вариант (I.3) са средно дълбоки, с наклон на стените 50/55° и диаметър между 15 и 30 cm.
Паниците от четвърти вариант (I.4) са средно дълбоки и дълбоки, с наклон на стените
60/65°. Този вариант е представен с най-много примери. Реконструираните съдове са
с различни размери – между 14 и 35 cm, като около половината от съдовете са с диаметър 25-35 cm. Паниците от пети вариант (I.5) са дълбоки, с наклон на стените 70/75°.
Те също са добре представени, а размерите им са идентични с тези на предходния
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Обр. 6. Тип I – паници (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 6. Type I – Dishes (by S. Venelinova and V. Grigorov)

вариант, но количествено преобладават големите съдове. Паниците от шести вариант
(I.6) са с наклон на стените 80/85° и диаметър между 20 и 30 cm, представени са с единични примери.
- Паралели: Плитките паници, вариант І.1, намират аналогии със съдове от
пласт І на Капитан Димитриево, Пазарджишко (Стефанова 1999, 27, табло 5. 4) и
Ябълково, Хасковско (Leshtakov 2014, 312, fig. 1.1; 1.3). Останалите типове паници имат
формална близост с паниците от първа технологична категория в Беляковец-Плочите
(Еленски 2008а, 13, обр. 19-22).
Паниците от вариант І.2 са подобни на паници тип С1 от Орловец, Великотърновско, фази А1а, А1b и А2а (Станев 2008, 106, 108), от Поляница-Платото, Търговищко
(Тодорова, Вайсов 1993, рис. 53:1), Чавдар, Пирдопско (Тодорова, Вайсов 1993, рис.
87:7), Крайници (Сhohadjiev, Bakamska 1990, 60, tabl. 10:2) и Капитан Димитриево
(Стефанова 1999, 27, табло 5. 5, табло 6. 1,3).
Средно дълбоките паници от вариант І.3 имат аналогия с паници от ПоляницаПлатото (Тодорова, Вайсов 1993, рис. 53: 3,4), с типове С2 и С3 от Орловец, фази А1а, А1b
и А2а (Станев 2008, 106, 108, 112), от Крайници, Кюстендилско (Сhohadjiev, Bakamska
1990, 60, tabl. 10:1, 2; Тодорова, Вайсов 1993, 99, рис. 65:8,9) и от Ябълково (Leshtakov
2014, 312, fig. 2.1).
Средно дълбоките паници от вариант І.4 намират съответствие в съдове от формален тип V от Копривец, Русенско (Попов 1996, 52-53, обр.23, 5.2), в т.нар. „купи с
конична форма“ от Беляковец–Плочите, Великотърновско (Еленски 2008а, 14, обр. 28:
3, 4), със съдове от Крайници (Сhohadjiev, Bakamska 1990, 60, tabl. 10:1; Тодорова, Вайсов 1993, 99, рис. 65:12), от Капитан Димитриево (Стефанова 1999, 27, табло 5. 2) и от
Ябълково (Leshtakov 2014, 312, fig. 2.3).
Дълбоките паници, варианти І.5 и І.6, намират паралели със съдове от форма-
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лен тип V от Копривец (Попов 1996, 52-53, обр. 23, 5.1, 5.3, 4), както и с купи от Беляковец-Плочите (Еленски 2008а, 14, обр. 28: 1, 2, 5) и Орловец, фази А1а, 1b и А2а. Някои
паници от тип І.5 от Върбица са близка по форма до съдове от Джерман (Иванов и др.
2015, 43, обр. 3, 13-14) и Капитан Димитриево (Стефанова 1999, 27, табло 5. 1,3).
Тип II. Гърнета
Гърнетата са следващата голяма група съдове, от които графично са реконструирани 25 образци. Те имат заоблено тяло, но липсата на цели профили силно
ограничава възможностите за по-детайлна реконструкция на формите. Най-пълна е
информацията от горната част на съдовете (устието, шията и плещите). Различното
оформяне на устието и зоната под него позволява разделянето на съдовете в няколко
варианта (обр. 7).
Вариант II.1 е представен от фрагменти, при които устието преминава към плещите на съда, без да е оформена шия. Устийният ръб е слабо заоблен и е леко извит
навън. Реконструираният диаметър на устието е между 15 и 25 сm.
Вариант II.2 се характеризира с ниска цилиндрична шия (между 1,5 и 3,5 сm) и
диаметър на устието между 10 и 20 cm. Устийният ръб е прав и равен, заоблен от двете
или само от вътрешната страна. Най-често шията преминава плавно към плещите на
съда, а в по-редки случаи е отделена посредством откос. В отделни случаи устийният
ръб е украсен с плитки вдлъбвания. В единични случаи плещите са украсени с набодена или с врязана украса.
Вариант II.3 представя малки, средно големи и големи съдове с диаметър на
устието 11–20 сm и с висока над 3,5 до 5 сm шия. Устийният ръб е прав и равен или заоблен от вътрешната страна. Шията преминава плавно в издължено и заоблено тяло.
Вариант II.4 е представен с фрагмент от устие на съд с висока обърнатоконична
шия и ъгъл на наклон 85°. Устието е право, със заоблен ръб и реконструиран диаметър 13 сm.
Вариант II.5 е представен с фрагмент от устие на съд с обърнатоконична шия и
ъгъл на наклон около 65°. Устието е право, със заоблен ръб и реконструиран диаметър 16 сm.
Вариант II.6 е представен с фрагмент от устие на съд с равен заоблен ръб, извито
навън. Венецът на устието е украсено с вдлъбвания. Реконструираният диаметър на
устието е 15 сm.
Вариант II.7 е представен с фрагмент от слабо профилирано устие на съд. Реконструираният диаметър на устието е 19 сm.
- Паралели: Гърнетата от вариант II.1 имат аналогии с класифицираните гърнета от серии 1 и 4 фина керамика от Беляковец–Плочите (Еленски 2008а, 16; обр. 37, 8;
обр. 36, 1). Съдове с подобна форма се откриват в керамичния комплекс от Орловец,
фаза А2а (Станев 2008, 296, обр. 123), в селището при Крайници (Сhohadjiev, Bakamska
1990, 60, tabl. 10:5; Тодорова, Вайсов 1993, рис. 65:14) и във Фикиртепе (Özdoğan 2015,
41, fig. 4a).
Гърнетата с ниска шия вариант ІІ.2 намират близки аналогии с гърнета тип В5 от
Орловец, фаза А2а (Станев 2008, 111), със съдове от формален тип 1, 3 и 6 от Копривец
(Попов 1996, 52-53, обр. 19, 1.5; обр.22, 3.1, 3, 4, 6; обр. 25, 6.5, 6.11, 6.14, 6.15), с гърнета
серия 1 от втора технологична категория от Беляковец-Плочите (Еленски 2008а, 14,
обр. 29, 1-3; обр. 30, 1-4), с гърнета от Помощица (Николов 1997, 34), със съдове от
серия 3 от Капитан Димитриево (Стефанова 1999, 28, табло 4.1) ) и с гърнета от Ябъл-
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Обр. 7. Тип II – гърнета (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 7. Type II – pots (by S. Venelinova and V. Grigorov)

ково (Leshtakov 2014, 316-317, fig. 5.2; 7.4; 7.5).
Гърнета с висока шия вариант ІІ.3 съответстват на описанието на гърнета тип В1
от Орловец, фази А1а и А1b (Станев 2008, 105, 108), както и на гърнета серия 2 от втора
технологична категория от Беляковец-Плочите (Еленски 2008а, 15, обр. 31, 1-2). Този
тип съдове имат също паралел със съдове от серия 2 от Капитан Димитриево (Стефанова 1999, 28, табло 3. 3, 4) и от Ябълково (Leshtakov 2014, 317, fig. 7.1; 7.3).
Гърнета с обърнатоконична шия имат близост с гърнета тип В2 от Орловец, фаза
А1b (Станев 2008, 108). Слабо коничната шията на гърневиден съд от вариант ІІ.4 е оформена подобно на гърневиден съд от серия 1 от Капитан Димитриево (Стефанова
1999, 28, табло 3. 2). Гърнета от тип IІ.5 има близка форма до съд със „сферична форма
и висока шия“ от Чавдар, фаза БРН – А, бяла рисунка (Тодорова, Вайсов 1993, рис. 87:
12).
Гърнета от варианти ІІ.6 и II.7, открити в пласт XIV, имат известно сходство със
съдове от Помощица (Николов 1997, 34). Съдът от вариант ІІ.6 е с близка форма и
украса до гърнета със силно извита навън шийка от втора технологична категория
от Беляковец-Плочите (Еленски 2008а, 15, обр. 30, 5) и е подобен на съд от Крайници
(Сhohadjiev, Bakamska 1990, 60, tabl. 10:6).
Тип III. Купи
Купите са третата често срещана форма съдове, като графично са реконструирани 14 образци. Използвани са фрагменти, представящи горния дял на тялото.
Съдовете са със заоблено полусферично тяло, стените са тънки или средно дебели.
В зависимост от степента на затвореност на съдовете или оформянето на устието са
разграничени пет варианта (обр. 8).
Вариант III.1 представя отворени купи с изправени стени и прав заоблен от двете страни устиен ръб.
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Обр. 8. Тип III – купи (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 8. Type III – Bowls (by S. Venelinova and V. Grigorov)

Вариант III.2 представя затворени купи с прав устиен ръб, заоблен или изтънен
към върха.
Вариант III.3 представя затворени купи със сферично тяло, чийто най-голям диаметър е изнесен в долната половина на съда. Устийният ръб е прав, заоблен или
изтънен на върха и слабо извит навътре.
Вариант III.4 представя силно затворени купи с ниско елипсовидно тяло.
Вариант III.5 представя затворени купи със сферично тяло, устието е слабо извито навън. Най-широката част на съда е в средната част на тялото. Този тип съдове
заемат междинно място между гърнетата и купите, съчетавайки елементи от двете
форми.
- Паралели: Съдовете от вариант IІІ.1 намират близки съответствия с една полусферична купа от серия 1, тип 1 от фината керамика в Беляковец-Плочите (Еленски
2008а, 16, обр. 36, 5), подобна е също формата на купи тип D2 от Орловец, фаза А1а
(Станев 2008, 106), съдове от Крайници (Тодорова, Вайсов 1993, рис. 65:4) и купа от
селището при Джерман (Иванов и др. 2015, 43, обр. 3,12).
Купите със затворено устие от вариант IІІ.3 намират паралели с т.нар. „купи със
сферична форма“ от втора технологична категория от Беляковец-Плочите (Еленски
2008а, 14, обр. 38, 5) и с купи от Помощица (Николов 1997, 34) и Крайници Сhohadjiev,
Bakamska 1990, 60, tabl. 10:4; Тодорова, Вайсов 1993, рис. 65:6). Те съответстват по форма на съдове от формален тип 2 от Копривец (Попов 1996, 52-53, обр. 20, 2.3, 2.4, 2.5),
стоят най-близо до купите от тип D3 от Орловец, фаза А2а (Станев 2008, 112). Един от
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Обр. 9. Тип IV – чаши; Тип V – лалевидни съдове (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 9. Type IV – Cups; Type V – Tulip-like vessels (by S. Venelinova and V. Grigorov)

съдовете от Върбица е близък по форма до купа от Казлача – с. Чокоба, Сливенско
(Петрова и др. 2016, 77, обр. 3, 1).
Купите от вариант IІІ.5 съответстват по форма на съдове от формален тип 6 от
Копривец (Попов 1996, 52-53, обр. 25, 6.11).
Тип IV. Чаши
В отделен тип са обособени малки съдчета, които вероятно са използвани като
чаши. Запазени са предимно дъната и долният дял от тялото на съдчетата. Графично
са реконструирани 8 образци, разделени в шест варианта (обр. 9).
Във вариант IV.1 е представено съдче със запазена част от дъното. То е широко и
равно, с диаметър 7 cm.
Следващият вариант (IV.2) е чашка със сферично тяло и слабо удебелено и заоблено равно дъно с диаметър 3 cm.
Вариант IV.3 е представен от три чаши, на които е запазена долната половина.
Те са с плътни дъна с диаметър между 4 и 7 cm. Две от дъната са равни, а едното е
слабо конкавно. Съдчетата имат цилиндрично тяло, столчето на едното е украсено с
плитко вдълбани псевдоканелюри.
Вариант IV.4 е представен от съдче със запазен цял профил. Чашката е с пръстеновидно дъно, полусферично тяло, равен и заоблен устиен ръб. Диаметърът на дъното е 5 cm, равен е на височината на съда и е два пъти по-малък от диаметъра на
устието (11 cm).
Вариант IV.5 е представен от графично реконструиран съд с пръстеновидно дъно
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с диаметър 13 cm и заоблено в долната половина тяло.
Вариант IV.6 е представен от графично реконструиран съд с пръстеновидно
дъно с диаметър 8,4 cm. Освен дъното е запазен и фрагмент от тялото на съда, който
позволява да се реконструира сфероидна форма на тяло.
- Паралели: Съдът от вариант IV.1 намира паралели с чаша от вид ІІ, пласт І, в
Капитан Димитриево (Стефанова 1999, 27, табло 4. 5). Подобен съд е известен също и
от Чавдар (Тодорова, Вайсов 1993, рис. 87:5).
Долната половина на чашата от вариант IV.6 е аналогична на съд от Чавдар (Тодорова, Вайсов 1993, рис. 87:8).
Тип V. Лалевидни съдове
В самостоятелен тип са обособени тънкостенни лалевидни съдове, покрити с
червена ангоба. Те имат едноделен черен лом, със следи от фина органика. Повърхността им е покрита с червена ангоба и е излъскана до блясък. Върху повечето от
фрагментите има следи от бяла рисунка. Представени са устия на четири съда, всеки
отделен в самостоятелен вариант (обр. 9).
Вариант V.1 представя устие на чаша от затворен тип, със заоблен прав ръб и
ъгъл на наклон 100°. Реконструираният диаметър на устието е 9 сm.
Вариант V.2 представя устие на чаша със слабо конична форма, със заоблен от
вътрешната страна прав ръб и ъгъл на наклон 90°. Реконструираният диаметър на
устието е 10 сm. Върху фрагмента има следи от бяла рисунка.
Вариант V.3 представя устие на купа от затворен тип, с прав устиен ръб, заоблен
от вътрешната страна. Реконструираният диаметър на устието е 18 сm. Върху ангобата е нанесен мрежовиден орнамент с бяла боя.
Вариант V.4 представя купа с изправени стени и заоблен от вътрешната страна
прав устиен ръб. Реконструираният диаметър на устието е 16 сm. Върху ангобата частично е запазен мрежовиден орнамент с бяла боя.
- Паралели: Близки аналогии на варианти V.2, V.3 и V.4, както в орнамента, така
и в профила на устията представят лалевидни съдове от Ябълково (Leshtakov 2014,
337, fig. 31) I и от Джулюница (Dzhanfezova et al. 2014,139, fig. 2-2.3; Bonsall et al. 2017,
42, fig. 6B). Подобен на тип V.4 е лалевиден съд с ангоба и бяла рисунка от пласт І
в Капитан Димитриево (Стефанова 1999, 26, табло 1. 2). Употребата на мрежовиден
орнамент намира сходство с рисуваната орнаментация върху лалевидни съдове от
култура Караново І – в Чавдар, (Тодорова, Вайсов 1993, рис. 87: 4,10), в обект 4 в м. Пильов кайнак при с. Сърнево, Старозагорско (Бъчваров, Лещаков 2011, 575; Бъчваров,
Кацаров 2017, 34-35, 37, обр. 3.4), в Ябълково (Leshtakov 2014, 337, fig. 31) и в Капитан
Димитриево (Стефанова 1999, 26).
Тип VІ. Съдове-хранилища
В керамичния комплекс са открити малък брой фрагменти на съдове с голям
диаметър на устието (над 25 сm) и дебелина на стените между 0,7 и 1,2 сm. Те имат сиво-кафяв до тъмнокафяв, понякога неравномерен цвят, и грубо загладена до загладена повърхност. В някои случаи във вътрешността на лома се отделя тънка сива ивица,
в резултат на неравномерното изпичане на съдовете. За опостнител в глиненото тесто
е използвана органика, смесена с пясък. По-голямата вместимост на съдовете предполага, че са били използвани за съхраняване на хранителни продукти. Обособени са
три варианта хранилищни съдове (обр. 10).
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Обр. 10. Тип VІ – съдове-хранилища (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 10. Type VІ – Storage vessels (by S. Venelinova and V. Grigorov)

Вариант VІ.1 е представен графично с два примера. Съдовете наподобяват дълбоки купи с право, заоблено от двете страни или само от вътрешната страна устие с
диаметър 27 и 32 сm. Най-широката част на съда е в долната половина на тялото, а дъното е равно или слабо конкавно с диаметър 14 сm. Върху най-издутата част от тялото
на един от съдовете е апликирана пластична лента с притискания, а устийният ръб
е дооформен с притискане на пръстите. Съд с подобна сферична форма е известен
от Беляковец-Плочите (Еленски 2008а, 14, обр. 23, 45), спада към серия 1 на грубата
керамика.
Вариант VI.2 е представен от дълбока купа с изпъкнали стени и слабо профилиран навътре устиен ръб с диаметър 28 сm.
Вариант VI.3 е представен от два графично реконструирани образци на гърнета с обърната навън шия. Устийният им ръб е прав, равен и с диаметър – в единия
случай е 27 сm, а в другия е 46 сm. Венецът на устието на по-големия съд е украсен с
плитки вдлъбвания.

Характеристики на керамичния комплекс по стратиграфски пластове
Информацията за керамичния комплекс е систематизирана и анализирана в
хронологическа последователност по стратиграфски пластове.
Стратиграфски пласт XV
В най-ранния стратиграфски пласт на изкоп 1 наблюденията ни са върху 62 характерни фрагмента – 28 устия, 3 стени, 6 дръжки и 25 дъна. Графично са реконструирани 35 съда (обр. 11). Количествено преобладават паниците, представени с варианти
I.1, I.2, I.4, I.5 и I.6. Гърнетата присъстват с варианти II.1, II.2 и II.3, открити са купи от
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Обр. 11. Керамика от изкоп 1, стратиграфски пласт XV (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 11. Pottery from Trench 1, stratigraphic layer XV (by S. Venelinova and V. Grigorov)

вариант III.2 и чаши от варианти IV.1 и IV.6. В пласта са намерени също фрагменти от
шест въжести дръжки, две от които са представени графично във варианти 1a и 1b.
На анализ са подложени 25 дъна, като 11 от тях са илюстрирани. В най-ранния пласт
на селището употребата на равни дъна – нормални (а.1) и плътни (а.2) – е еднакво
застъпена. Открити са пет дъна с пръстеновидна форма, две от които (b.2) са с ангоба.
В стратиграфски пласт XV количествено преобладават фрагментите със средна
дебелина на стените – 74%, дебелостенните фрагменти са 22%, а тънкостенните – 4%.
Преобладава керамиката с кафяв цвят (77%), а керамиката с бежов и със сиво-черен
цвят е представена равностойно (съответно 12% и 11%). Най-многобройни са фрагментите със загладена повърхност (76%), излъсканата керамика е 11%, а грубо загладената – 13%. Около 96% от керамиката е с едноделен лом. В почти всички фрагменти се
откриват следи от органичен опостнител, а при 2% за опостнител в глината е използван и пясък. Около 8% от керамиката е покрита с червена ангоба. Ангоба е нанесена
върху паница от тип I.4, върху едно плътно дъно и две пръстеновидни дъна.
Украса е регистрирана при малък брой фрагменти (3%), срещат се пластична
лента с притискане и импресо (обр. 12.1).
Стратиграфски пласт XIV
В стратиграфски пласт XIV на изкоп 1 наблюденията ни са върху 83 характерни
фрагмента – 42 устия, 1 цял съд, 2 дръжки, 4 стени и 34 дъна. Графично са реконструирани 43 съда (обр. 13). Представени са всички варианти паници. Количествено
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Обр. 12. Фрагменти с украса от идкоп 1: 1. Стратиграфски пласт XV; 2. Стратиграфски пласт
XIV (снимки С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 12. Decorated sherds from Trench 1: 1. Stratigraphic layer XV; 2. stratigraphic layer XIV
(by S. Venelinova and V. Grigorov)
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Обр. 13. Керамика от изкоп 1, стратиграфски пласт XIV (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 13. Pottery from Trench 1, stratigraphic layer XIV (by S. Venelinova and V. Grigorov)

преобладават големите средно дълбоки и дълбоки паници. Представени са гърнета
без шия (II.1), с ниска шия (II.2) и с висока шия (II.3). Нов момент е появата на гърнета
с обърнатоконична шия (II.6 и II.7). Купите присъстват с четири варианта (III.1, III.3,
III.4 и III.5). Графично е реконструирана една чаша (вариант IV.4), както и едната от
общо две намерени въжести дръжки от тип 1a. Тънкостенната ангобирана керамика е
представена от чаша (вариант V.1) и купа с бяла рисунка (вариант V.4), а хранилищата
– от дълбока купа (вариант VI.2). В пласта са открити 34 дъна, 11 от които са илюстрирани. Над половината от дъната са плътни (тип а), малък брой имат пръстеновидна
форма (тип b.2), а едно е слабо конкавно (тип с.1).
В стратиграфски пласт XIV се запазват тенденциите от предходния пласт. Средно дебелите фрагменти са 73%, дебелостенните фрагменти са 17%, а тънкостенните
– 10%. Повече от половината керамика (57%) е кафява, многократно нараства броят
на фрагментите с бежов цвят (42%), а сиво-черната керамика е 1%. Преобладава керамиката със загладена повърхност (80%), излъсканата керамика е 5%, а грубо загладената – 15%. Намалява относителният дял на фрагментите с едноделен лом (67%). Значително нараства количеството на фрагментите, при които глината е смесена само
с органика. Нараства количеството на керамиката с червена ангоба (12%). Ангоба е
нанесена върху малки и средно големи паници от варианти I.2, I.3 и I.4, лалевидни съдове от тип V, както и върху едно пръстеновидно дъно. В този пласт е документирана
най-ранната употреба на бяла рисунка.
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Обр. 14. Керамика от изкоп 1, стратиграфски пласт XIII (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 14. Pottery from Trench 1, stratigraphic layer XIII (by S. Venelinova and V. Grigorov)

Увеличава се относителният дял на фрагментите с украса (около 9%). Най-често
върху съдовете присъства пластична украса, по-рядко врязана, импресо или вдлъбвания по устието (обр. 12.2). Открит е фрагмент с плитко врязан орнамент тип „рибена
кост“.
Стратиграфски пласт XIII
В стратиграфски пласт XIІІ на изкоп 1 наблюденията ни са върху 70 характерни
фрагмента (45 устия, 2 дръжки, 23 дъна). Графично са реконструирани 29 съда (обр.
14). Представени са почти всички варианти паници (I.1, I.2, I.3, I.4 и I.5), като равномерно е присъствието на съдове с различни размери. Открити са фрагменти от гърнета – варианти II.1 и II.2. Купите са представени с варианти III.2 и III.3. От пласта произхождат 2 чаши (варианти IV.3 и IV.5), една червеноангобирана чаша с бяла рисунка
(вариан V.2), три хранилища (варианти VI.2 и VI.3) и една въжеста дръжка (тип 1a).
В стратиграфски пласт XIІІ се запазва високият относителен дял на средно дебелите фрагменти – 78,1% и на дебелостенните – 16,5%, намалява количеството на
тънкостенните фрагменти – 5,37%. Около 61% от керамиката е кафява, фрагментите с
бежов цвят са 21,5%. Нараства относителният дял на керамиката със сиво-черен цвят
(17,5%). Сиво-черната керамика (обр. 15.1) е представена от паници варианти I.4 и
I.5, чашка от вариант IV.5 и няколко пръстеновидни дъна. Най-значителен е делът на
фрагментите със загладена повърхност (73%), но се наблюдава нарастване (до 19%) на
излъсканата до блясък керамика. Тази тенденция ще се затвърди и нарасне в по-късните стратиграфски нива на култура „Овчарово“.
Увеличава се количеството на керамиката с едноделен лом (85,5%). Делът на
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Обр. 15. Керамика от изкоп 1, стратиграфски пласт XIII: 1. Сиво-черна керамика; 2. Фрагменти с
украса (снимки С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 15. Pottery from Trench 1, stratigraphic layer XIII: 1. Grey-black pottery; 2. Decorated sherds
(by S. Venelinova and V. Grigorov)

фрагментите, при които за опостнител в глината е добавяна органика и фин пясък, е
69,4%. Керамиката, при която е използван само неорганичен опостнител, съставлява
по-малко от 10% от общото количество. Количеството на керамиката с червена ангоба
се запазва 12%. Ангоба е нанесена върху паници от вариант I.5 и върху тънкостенен
съд от вариант V.2. При 4 фрагмента с ангоба частично се е запазил мрежовиден орнамент с бяла рисунка.
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Обр. 16. Керамика от изкоп 1, стратиграфски пласт XII (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 16. Pottery from Trench 1, stratigraphic layer XII (by S. Venelinova and V. Grigorov)

Фрагментите с украса са около 10%. Най-често се откриват импресо, вдлъбвания
по устието и по дъното, по-рядко – пластична или врязана украса (обр. 15.2). За първи
път е установена комбинирана украса между пластична лента с притискане и врязан
мрежовиден орнамент, в единия случай, а в другия – в съчетание с импресо.
Стратиграфски пласт XII
В стратиграфски пласт XІІ на изкоп 1 наблюденията ни са върху 69 характерни
фрагмента (41 устия, 6 дръжки, 23 дъна). Графично са реконструирани 30 съда (обр.
16). Представени са паници (варианти I.2, I.3, I.4 и І.5), гърнета (варианти II.2, II.4 и
II.5), купи (варианти III.3 и III.4), чаша (вариант IV.3) и тънкостенен ангобиран съд с
бяла рисунка (вариант V.3). От пласта произхождат също 23 дъна, като преобладават
равните дъна (тип а), а пръстеновидните дъна (тип b) и конкавните (тип с) са представени с единични находки. В пласта са открити 6 въжести дръжки, като 5 са графично
илюстрирани.
В стратиграфски пласт XIІ се запазва съотношението между количеството на
средно дебелите фрагменти (78%) и дебелостенните – 18%, тънкостенните фрагменти
са 4%. Керамиката с кафяв цвят е около 70%, приблизително еднакъв е броят на фрагментите с бежов и със сиво-черен цвят (съответно 15,5% и 14,5%). Повечето от фрагментите са с едноделен лом (94%). Еднакво е количеството на керамиката с органичен
опостнител (43,2%) и със смесен опостнител (пясък и органика) – 43,6%. Керамиката
със загладена повърхност е над 73%, а с излъскана е около 16%. Около 10% от фрагментите са покрити с червена ангоба, а върху единични фрагменти се открива бяла
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Обр. 17. Фрагменти с украса от изкоп 1: 1. Стратиграфски пласт XII; 2. Стратиграфски пласт XI
(снимки С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 17. Decorated sherds from Trench 1: 1. Stratigraphic layer XII; 2. Stratigraphic layer XI
(by S. Venelinova and V. Grigorov)
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рисунка.
Украса е регистрирана при 12% от фрагментите. Водещо място в орнаментацията заемат импресото, следвано от пластичната лента с притискания, врязаните линии
и комбинация от няколко мотива (обр. 17.1).
Стратиграфски пласт XI
В стратиграфски пласт XІ на изкоп 1 наблюденията ни са върху 22 характерни
фрагмента (9 устия, 1 дръжка, 12 дъна), от които 10 са графично реконструирани (обр.
18). Представени са гърне без шия (вариант II.1), гърне с ниска шия (вариант ІІ.2), купи
(варианти III.3 и III.5), две чаши (варианти IV.2 и IV.3), хранилищен съд (вариант VІ.1)
и две дъна от тип а.1. Прави впечатление отсъствието на паници, гърнета с висока и с
обърнатоконична шия, както и на въжести дръжки.
По технологични показатели керамиката в стратиграфски пласт XI притежава
основните характеристики на керамичния комплекс от по-ранните пластове – количествено преобладават средно дебелите фрагменти (46,6%) и керамиката с кафяв цвят
(85,6%). Повечето от фрагментите са с едноделен лом (89%). В около 30% от керамиката към глината е добавен органичен опостнител, а в над 55% от фрагментите присъства ситно стрита плява, смесена с пясък. Значителен е броят на фрагментите със загладена повърхност (43,3%). Количествено нараства керамиката с излъскана повърхност
(20,3%) и керамиката с грубо загладена повърхност (35,6%). С червена ангоба е покрита повърхността на 4 фрагмента, като при един от тях има следи от бяла рисунка.
Керамиката с украса е около 15%. Най-често това е пластична лента с притискания, импресо, в единични случаи – комбинация между двата мотива или вдлъбвания
по устието (обр. 17.2).

Основни характеристики на керамичния комплекс
Анализът на керамичния материал по технологични белези, типология и стратиграфия ни позволява да систематизираме резултатите и да обобщим основните му
характеристики.
1. Керамиката от ранната фаза на неолитното селище до град Върбица е със
сравнително еднообразни форми и не се променя съществено в отделните стратиграфски нива (обр. 19). Керамичният комплекс съдържа голям брой паници. Те са
със стандартна форма на обърнат пресечен конус, с прави или слабо заоблени стени.
Паниците са с различни размери, което предполага диференциране на функциите, а
значителна част от съдовете са покрити с червена ангоба.
Гърнетата са със заоблена форма, шията им е ниска или висока, срещат се и
съдове без изразена шия и такива с обърнатоконична шия. Числено преобладават
съдовете с ниска шия, които откриваме във всички стратиграфски нива. Употребата
на гърнета с висока шия е характерна за пластове ХІІІ–ХV. Единични са фрагментите
с обърнатоконична шия, регистрирани в пластове ХІІ–ХІV.
Купите са с полусферично, сферично или с елипсовидно затворено тяло. Стените са тънки или средно дебели, устието е изтънено и слабо заоблено от едната или
от двете страни.
Керамичният комплекс съдържа малък брой чаши. Те са представени от съдчета със сферично, средно дълбоко и дълбоко тяло. Откриват се и екземпляри с плитка
полусферична форма, наподобяваща паничка.
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Обр. 18. Керамика от изкоп 1, стратиграфски пласт XI (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 18. Pottery from Trench 1, stratigraphic layer XI (by S. Venelinova and V. Grigorov)

Сред представителните съдове са няколко тънкостенни лалевидни съда, покрити с червена ангоба и украсени с бяла рисунка.
Керамичният комплекс съдържа и малък брой съдове-хранилища. Те имат
формата на дълбоки купи или на гърнета с обърнатоконична шия.
2. Фрагментираният вид на керамичния материал ограничава възможностите
да се определи какъв тип дъно съответства на отделните форми.
По-цялостно запазените съдове показват, че с дъна тип a.1 са били някои гърнета, гърневидни купи и хранилищни съдове. Плътните дъна (тип а.2) са принадлежали
на съдове със заоблена форма, при които най-широката част на тялото е в средата или
в долната половина като при някои гърнета, гърневидни купи и чаши. Две от представените дъна са от големи хранилищни съдове.
Пръстеновидните дъна (тип b) са характерни за съдове, чиято най-широка част
е в долната половина на тялото – купи и гърнета. Този тип дъна се среща също и при
някои паници и чаши, както и при червеноангобирани съдове.
Конкавни дъна (тип c) се срещат при чаши и хранилищни съдове.
3. Класификация на керамиката по цвят отделя три технологични групи: кафява; бежова и сиво-черна. Най-значим е делът на кафявата керамика (68,4%). Към тази
технологична група принадлежат фрагменти от всички типове съдове, като най-голям е делът на гърнетата. Кафявата керамиката е със загладена повърхност, стените
са тънки или средно дебели. Преобладават фрагментите с едноделен лом, черен или
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Обр. 19. Стратиграфия на керамиката от неолитното селище до град Върбица, изкоп 1,
стратиграфски пластове XI–XV (автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 19. Pottery stratigraphy from the Neolithic settlement near the town of Varbitsa, Trench 1, stratigraphic
layers XI–XV (by S. Venelinova and V. Grigorov)

кафяв на цвят. За опостнител в глиненото тесто са използвани пясък и органика и порядко само органика. Някои от съдовете са украсени с врязана, пластична и набодена
украса.
Особеност на комплекса е наличието на бежова на цвят керамика, с излъскана
или загладена повърхност. Тя заема значителен дял – 21,4%. Оцветяването на съдовете
е неравномерно, повърхността е старателно загладена, стените са тънки или средно
дебели, ломът е едноделен, най-често черен и с много органика в глината. Тази технологична група включва различни керамични форми – паници, гърнета, купи, хранилищни съдове и чаши.
Сиво-черната керамика съставлява 10,2%. Фрагментите имат загладена или излъскана повърхност, стените са тънки или средно дебели. В повечето случаи ломът е
едноделен – кафяв или сив на цвят, с органика или слабо съдържание на органика и
фин пясък. Фрагментите принадлежат на паници, гърнета, купи и чаши. Съдовете не
са украсени, изключение прави един фрагмент с канелюри.
4. Отличителен белег на керамичния комплекс са съдовете с червената ангоба
(9,8%). Червеноангобираната керамика е добре изпечена с едноделен, обикновено
черен на цвят лом, с примеси от органика или органика и ситен пясък в глината.
Ангоба е нанасяна от двете страни или само върху едната повърхност. Количествено
преобладават тънкостенните фрагменти, откриват се и фрагменти със средно дебели
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стени. Керамичните съдове имат най-често излъскана или загладена повърхност. С
ангобирана повърхност са значителна част от паниците, както и отделни купи и чаши
с плътни или пръстеновидни дъна.
5. Особено характерни за керамичния комплекс от Върбица са 14 броя червеноангобирани фрагмента със следи от бяла рисувана украса. При частичното реконструиране на формата се установява, че фрагментите са принадлежали на малки лалевидни съдове. Най-често е представен мрежовиден орнамент.
6. При изработката на съдовете е използвана лентеста техника. Керамичните
съдове са правени посредством последователно налепване на ленти. Първо е моделирано дъното и около него е било изграждано тялото на съда, потвърждение за което
е лесното отчупване на дъната. „Отлюспването“ на дръжките от тялото на съда и на
елементите от пластичната украса са доказателство за тяхното апликиране към стената на съда.
7. Една от основните характеристики на керамичния комплекс е високият процент на фрагментите с едноделен лом (86%).
8. Като опостнител в глината е добавяна фино стрита плява. Такава се открива
в около 91% от фрагментите. Само органика е установена при 29,7% от материала, а
при 61,1% опостнителят е смесен (органика и ситен пясък).
9. В керамичния комплекс най-голям е делът на фрагментите със средна дебелина на стените (72,8%), дебелостенните фрагменти са 19,5%, а тънкостенните са 7,7%.
Прави впечатление, че дебелостенните фрагменти не надвишават 12 mm. Те принадлежат на съдове с кафяв цвят, чиято повърхност е грубо загладена или загладена.
Глината съдържа по-голямо количество пясък, смесен с органика, а при някои са добавени едри кварцити. Керамичните съдове се характеризират с голям диаметър на
устието (между 27 и 46 cm).
10. Украса е установена върху 9,34% от фрагментите. Основните типове украса
са: набодена, пластична, врязана и различни комбинации между тях. Водещо място
заемат набодената (33,7%) и пластичната (32,7%) украси. Прави впечатление употребата на допълнително апликирани елементи към съдовете и отсъствието на релефна
украса, характерна за култури Овчарово и Караново ІІ.
Разположението на украсата върху различните части на съда зависи от типа
орнаментация. Врязаните линии, мрежовидният орнамент, украсата тип импресо
и канелюрите са покривали значителна повърхност от тялото на съда. Пластичната
лента с притискания е апликирана върху най-широката част на тялото на съдовете.
С вдлъбвания и с насечки са украсявани устийният ръб и дъната. Най-често украса е
била нанасяна върху купи, гърнета и съдове-хранилища със средно дебели и дебели
стени, с кафяв цвят и загладена до груба повърхност. Някои от дълбоките паници и
особено гърнетата с обърнатоконична шия са били украсени с вдлъбвания по устийния ръб.
11. Фрагментираният вид на керамичния материал не позволява да се определи
еднозначно функцията на съдовете. Може само да се предполага, че съдовете, определени като паници и купи, са използвани основно за поставяне на сготвени или сурови
храни. Чашите и малки панички със сиво-черна излъскана повърхност са използвани за наливане на течности. Гърнетата, по които има следи от вторично нагряване
и опушване на дъната, са използвани за приготвяне на храна. Средно дебели и дебелостенни съдове с по-голяма вместимост вероятно са служели за съхраняване на
хранителни продукти. При тях за опостнител в глиненото тесто, освен органика, е
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използван и по-едър пясък, който е придавал по-висока порьозност на стените, предпазваща храните от плесен.

Културно определяне и хронология на керамичния комплекс
Археологическото проучване на многослойното селище до град Върбица предоставя важна информация за стратиграфията и хронологията на обекта. Въпреки
ограничената площ на проучванията, откритият керамичен материал е добре стратифициран и може да се използва за изясняване културните характеристики на селището.
По технологични показатели керамичният комплекс от ранната фаза (пластове
XI–XV) на неолитното селище до град Върбица притежава основните белези на керамиката на културна група Копривец в Централна Северна и Североизточна България,
както и на култура Караново І в Тракия. По отношение на формата, съдовете от Върбица показват най-голяма близост с керамиката от селищата при Орловец и Беляковец-Плочите, в Централна Северна България, и Капитан Димитриево, в Тракия.
През ранната „монохромна“ фаза на неолита, в поречията на Янтра, Русенски
Лом и Голяма Камчия, се наблюдават общи елементи на развитие, възникват синхронни поселения със сходни културни характеристики, които според В. Попов и П.
Станев са представени от две културни групи – Орловец и Копривец (Попов 1996, 90;
Станев 2008, 52-53). Според проучвателите на двата епонимни обекта „монохромната
фаза на ранния керамичен неолит” в поречията на Русенски Лом и Янтра може да се
проследи във фази А1а и A1b на култура Орловец и в Копривец І, а фаза А2а на култура
Орловец и Копривец ІІ и ІІІ са определени като „ранен неолит”, съответстващ хронологично на култура Караново І (Попов 1996, 104-105; Станев 2008, 52-53).
Дългогодишните проучвания на Н. Еленски на праисторическите селища
Джулюница, Беляковец–Плочите, Орловец и Хотница му позволяват да приеме, че
селищата в Централна Северна България принадлежат към една и съща етнокултурна общност – културна група Копривец, като в нея се проследяват две основни фази
на развитие (Еленски 2004б, 67). През първата се откриват червеноангобирани съдове
без рисунка, а във втората фаза се появяват червеноангобирани съдове, украсени с
бяла рисунка (Бояджиев 2002, 72; Еленски 2000, 24; 2004б, 69). Употребата на бяла рисунка е хронологически показател за късната фаза на културна група Копривец (Бояджиев 2002, 72; Еленски 2000, 24; 2004б, 67; Станев 2008, 111) и се установява в селищата
Орловец, фаза А2а (Станев 2008, 111), Копривец ІІ (Попов 1995, 23; 1996, 90), Помощица
ІІ (Николов 1996, 11-12; 1997, 35), Джулюница ІІ и ІІІ (Еленски 2003, 14-15; 2004а, 21-23;
2006, 96-117; Еленски, Лещаков 2005, 36-39; Dzhanfezova et al. 2014, 139, fig. 2-2.3;142, fig.
4-6 ;154, fig. 15; Bonsall et al. 2017, 42, fig. 6), Хотница „Пещерата-Изток” (Еленски 2000,
24).
Наличието на бяла рисунка върху червеноангобирани купи и чаши – в пластове
XI–XIV, на псевдоканелюри – в пласт ХІІ, на канелюри и мотиви с отпечатъци (импресо) с триъгълно сечение – в пласт ХІ, са особености, които доближават керамиката от
Върбица до керамичните комплекси на селищата от късната фаза на култура Копривец. По отношение на украсата с канелюри паралели са установени в културния
ареал на Караново І – в Стара Загора-Азмашка могила (Николов 2006, 7, обр. 2), в
Капитан Димитриево (Стефанова 1999, 25-26), Караново, Ракитово, Ябълково, Кърджали, Крумовград, Слатина, Чавдар, Ходжа чешме ІІІ, Яръмбургаз 4, Фикиртепе и
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Обр. 20. Географско разпространение на културна група Копривец в Североизточна България
(автори С. Венелинова и В. Григоров)
Fig. 20. Distribution of the cultural group Koprivets in Northeast Bulgaria (by S. Venelinova and V.
Grigorov)

Илъпънар (Лещаков 2004, 82-83). Трябва да се отбележи също така, че в най-ранния
стратиграфски пласт (XV) във Върбица се откриват червеноангобирани съдове, но
липсват находки с бяла рисунка, което може да е индикация за наличие и на малко
по-ранна фаза на обекта.
Един от основните технологични показатели на керамиката от ранния неолит
е честата употреба на органичен опостнител в глината. Използването на големи количества плява е сред характеристиките на керамичните комплекси от културна група Копривец (Еленски 2004а, 68). Органичен опостнител е добавян в керамиката от
ранните пластове на селищата при Копривец (Попов, Вайсов 1994, 10-12), Орловец
(Станев, П. 1995, 90), Хотница (Еленски 2000, 23), Беляковец-Плочите (Еленски 2008а,
11), Джулюница (Еленски 2006, 96-117) и Помощица (Николов 1997, 35). Използването на смесен (органичен и неорганичен) опостнител се наблюдава в керамичните
комплекси от втората фаза на културна група Копривец (Еленски 2004б, 68), както и в
обекти от ареала на Караново І – Ябълково (Лещаков 2004, 81) и Капитан Димитриево
(Стефанова 1999, 25-28).

Заключение
На този етап на проучване, по формативни и технологични белези, керамиката
от ранната фаза на неолитното селище до град Върбица притежава основните характеристики на културна група Копривец, като се доближава до керамичните компле-
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кси от късната фаза на така наречения „рисуван период“. По някои белези керамиката от Върбица показва близост и с находки от култура Караново І в Тракия.
Без да се пренебрегват възможни регионални специфики, трябва да се отбележи отсъствието в керамичния комплекс от Върбица на някои от характерните за
ранната фаза на културна група Копривец форми като: биконични съдове, купи с
долна сферична и горна цилиндрична част, разлати паници с оформена шийка и
полусферично тяло (Еленски 2008а, 9), съдове с пречупено устие (Еленски 2004б, 68).
Наблюденията ни показват отсъствието във Върбица на типичните за ранната фаза
на културна група Копривец мотиви от двойки и тройки пластични елементи (ленти,
пъпки) под устието на съдовете, установени в Орловец, фаза A1b (Станев 2008, 109), в
Копривец (Попов 1996, 80, 154, 253, обр. 26, обр. 124. 1-4) и в Беляковец-Плочите (Еленски 2008а, 17-18).
Географското местоположение на праисторическото селище до град Върбица
го определя като югоизточна периферия на разпространение на културна група Копривец (обр. 20). Разположението му в близост до Върбишкия проход е предпоставка
също и за контакти на юг с неолитните култури в Тракия.
Представянето на керамичния комплекс „Копривец“ от неолитното селище
до град Върбица е първият етап от изследването на керамиката. В дебелия културен
пласт е регистрирано последователно обитаване на население, носител на културна
група Копривец и култура Овчарово. Археологическото проучване установи, че между двете културни фази няма стратиграфско прекъсване, проследява се приемственост в керамичните форми и плавни промени в морфологичните и технологични
характеристики. Този факт е важен и повдига редица въпроси за културния генезис
и развитието на керамичните традиции във втората фаза на неолитното селище, въпрос, който ще бъде разгледан в отделно изследване.
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‘Koprivets’ pottery assemblage from the Neolithic settlement
near the town of Varbitsa, Northeast Bulgaria
(summary)

Svetlana Venelinova, Valeri Grigorov

The Neolithic settlement is located to the south of the Kamchia Dam, on the left bank
of the Varbishka River, around 2.5 km northeast of the town of Varbitsa (fig. 1). The river
encloses the settlement to the east and south, forming a relatively flat, non-flooded terrace
of cca. 1.3 ha.
Archaeological investigations were carried out there in 2015 and 2017. The task was
with minimal archeological intervention to obtain preliminary information about the site’s
chronology and stratigraphy of cultural layers. Two archeological sondages were made one in the central part of the settlement and another in the periphery. The most complete
stratigraphic data for the site was available in sondage 1. The cultural stratum in the central part of the settlement is over 5 m thick, of which 4.50 m contained Neolithic materials
and structures. Consecutive occupation of the Koprivets cultural group and the Ovcharovo
culture has been registered. The archeological investigations established that there was no
stratigraphic interruption between the two cultural phases, and there was continuity in ceramic forms and gradual changes in morphological and technological characteristics.
This article presents the pottery from the early phase of the Neolithic settlement near
the town of Varbitsa, which has the characteristics of the Koprivets cultural group. The assemblage originates from sondage 1, stratigraphic layers XI - XV. Information from 1113
fragments has been analysed statistically.
There are three technological groups: brown (68.4%); beige (21.4%) and grey-black
(10.2%). A distinctive feature of the assemblage are the vessels with red engobe (9.8%).
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Among the indicative features of the pottery from Varbitsa are 14 red-engobe fragments
with traces of white painted decoration. The share of fragments with average wall thickness
is the highest (72.8%), followed by thick-walled fragments (19.5%) and the thin-walled fragments are 7.7%. One of the technological characteristics of the pottery is the high percentage
of fragments with single-coloured cross-section (86%). Finely ground chaff has been added
to the clay, which is found in 91% of the fragments. Only organics were found in 29.7% of
the material, and in 61.1% the constituent was mixed (organics and fine sand). Only sand
was used less often (9.2%).
Decoration was found on 9.34% of the fragments. The main types of decoration are:
pricked (33.7%), relief (32.7%), incised (11.5%) and various combinations between the three
(8.6%). The painted decoration is represented by 13.5%. The placement of the decoration
over the various vessel parts depends on the type of ornamentation. Incised lines, net-like
ornamentation, impresso-type decoration and channels usually cover considerable part of
the body of the vessel. Relief press-down band is applied to the widest part of the body.
Rims and bases are decorated with indentations and notches. Most often, the decoration
was applied to bowls, vessels with short necks and rounded bodies and storage vessels
with medium- and thick walls, brown in color and with smoothed to rough surface. Some
of the deep dishes, and especially the vessels with short conical necks and rounded bodies,
were decorated with indentations along the rim.
The pottery shapes are classified into six functional types: dishes (I), pots (II), bowls
(III), cups (IV), tulip-like vessels (V) and storage vessels (VI). The assemblage is also systematized by stratigraphic layers. The highest is the number of dishes (39%), they are represented in all stratigraphic layers, except for layer XI. Bowls is the second largest group
(15.3%), with examples from all stratigraphic strata. Pots are the third group (11.8%), found
in all stratigraphic layers. The assemblage contains small vessels (5.1%) that are probably
used as cups - there are examples from almost all layers. Thin-walled red-engobe fragments have a similar proportion (4.5%) and are found in all stratigraphic layers. There are
also fragments of large vessels (2.3%) that are probably used for storage. Such vessels are
registered in layers XI and XIII.
The pottery analysis provides an important information about the early phase of the
Neolithic settlement near the town of Varbitsa. Despite the small excavated area (between
3.5 and 6 m2), the discovered ceramic material is well stratified and can be used convincingly to formulate some preliminary conclusions about the cultural processes taking place
there.
In terms of formative and technological features, the pottery from stratigraphic layers
XI - XV in sondage 1 has the basic characteristics of the Koprivets cultural group. The presence of white painting on red-engobe bowls and cups in layers XI - XIV, pseudochannels
in layer XII, and channelling and impressed motifs with triangular cross sections in layer
XI - are features of the Varbitsa pottery that are similar to the assemblages of the settlements from the late phase of the Koprivets culture, of the so-called “painted period”. The
channelled decoration has parallels in the cultural area of Karanovo I - in Stara ZagoraAzmashka Mogila, in Kapitan Dimitrievo, Karanovo, Rakitovo, Yabulkovo, Kardzhali, Krumovgrad, Slatina, Chavdar, Hoca Çeşme III, Yarumburgas 4, Fikirtepe and Ilıpınar. It should
also be noted that in the earliest stratigraphic layer in Varbitsa (XV), red-engobe vessels are
found, but there are no ffragments with white painting, which may be indicative of a slightly earlier phase of the Koprivets culture. In terms of shape, the vessels from Varbitsa find
numerous analogies with the pottery from the sites of Orlovets and Belyakovets-Plochite in
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central northern Bulgaria, and Kapitan Dimitrievo in Thrace.
The geographical location of the Neolithic settlement near the town of Varbitsa puts
it in the southeastern periphery of distribution of the Koprivets cultural group (fig. 20). Its
position near the Varbishki Pass is also a prerequisite for the southern contacts with the
Neolithic cultures in Thrace.
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