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Късноантични и средновековни крепости
при град Смолян и село Кошница – 

Средни Родопи



В рамките на проект „Тракийско и Византийско културно наследство в Родопите и Се-
верното Егейско крайбрежие”с акроним THRABYZHE са проучени и социализирани двете късно-
антични и средновековни крепости при град Смолян и село Кошница.

Разкрити са северната и западната крепостна стена на крепостта при с. Кошница. Те са с обща 
дължина 80 м. Археологическите проучвания са на площ около 450 кв. м. По дължината на вече кон-
сервираната и реставрирана крепостната стена за монтирани осветителни тела които ще я осветяват 
през ноща.

Подготовката за консервационно-реставрационни дейности на Смолянската крепост обхваща 
проучените от Регионален исторически музей „Стою Шишков“ сектори от северната, източната и юж-
ната крепостна стена и прилежащите им осем вътрешни помещения. Общата дължина на стените е 
около 60 м, а застроената площ е приблизително 360 кв. м.

Социализацията на двата археологически обекта включва консервация и реставрация на 
крепостните стени, изграждане на туристически пътеки за осигуряване на досъп до крепостите, па-
норамни площадки, места за отдих, информационни и указателни табели, поставяне на кошчета за 
отпадъци. 

Късноантичната и средно-
вековна крепост при с. Кошница е 
разположена върху конусовиден връх 
от мраморизиран варовик (1006 м), 
който в направление север-юг е пробит 
от проходна пещера. Тя също предста-
влява византийски кастел през първия 
си период на съществуване и има воен-
но-тактическите задачи на Смолянската 
крепост, с която се намират по трасето 
на Централния трансродопски път през 
Средните Родопи. 

Археологическите проучвания и 
тук регистрираха два периода на функ-
циониране – І-ви през VІ в. и ІІ-ри през 
ХІ- началото на ХІІІ в. Тази хронология се 
потвърди и при проучването на съхра-
нените в основи крепостни параклиси в 
южната част на крепостта.

Стените на крепостта са дебели 
1,70-1,80 м. Техниката на градеж е дву-
лицева зидария, изпълнена от ломен 
варовиков камък споен с бял хоросан. 
Разкрити са северната и западната сте-
на. Общата им дължина достига 80 м. 



Максималната запазена височина на зи-
довете е 3 м. В южния край на западната 
стена е разкрита външна бойна кула.

Археологическите разкопки от-
криха свидетелства за използването на 
върха с Проходната пещера като скално 
светилище, превърнато и в укрепление 
още през енеолитната епоха (V-ІV хил. 
пр.Хр.). Предпоставка за това са благо-
приятните природни условия: голям ес-
тествен жилищен заслон с лесно отбраня-
ем връх за укрепление над него и близки 
водоизточници. Културните пластове при 
по-добре запазената северна крепостна 
стена маркират няколко кулминации в 
използването на върха през различните 
епохи, свързани най-вероятно с мигра-
ции на населението, които неизбежно са 
водели и до военни конфликти. Анализът 
на археологическите находки показва 
осезаемо човешко присъствие на върха 
през късния енеолит, ранната и късната 
бронзова епоха, ранножелязната епоха 
(ХІ-VІ в. пр.Хр.), трако-римския период 
(І-ІІІ в.), VІ в. и ХІ-ХІІІ в. 

Късноантичната и средновековна крепост при град Смолян е един от многото визан-
тийски кастели, които през VІ в. според историческите извори, по заповед на император Юстиниан 
І (527-565) са поправени, възстанове-
ни или новопостроени в европейската 
територия на Византийската империя. 
Проучването на крепостта в м. Турлука 
доказа съществуването на два стро-
ителни периода. Първият е през VІ в., 
а вторият – през ХІ – началото на ХІІІ 
в. Стените на кастела са широки 1,60 
м и са съхранени до 2,50 м височина. 
Техниката им на градеж е двулицева 
зидария, изпълнена с камък споен с 
бял хоросан.

Крепостта северно от Смолян е 



“Тази публикация е създадена в рамките на проект „Тракийско  и византийско културно наследство 
в Родопите и Северното Егейско крайбрежие” с акроним (THRABYZHE), който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – 

България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган.”

от типа военна крепост-убежище, в ко-
ято е намирало закрила населението от 
селището, локализирано в м. Могилата 
на днешния град. Тя е била поддържа-
на от гарнизон, който е имал задачата 
да наблюдава и охранява комуникаци-
ите по Централния път през Средните 
Родопи, свързващ Тракийската низина 
със Северното егейско крайбрежие. За 
изпълнението на тази задача е доприна-
сяла и визуалната ù връзка с подобните 
на нея крепости между селата Подвис и 
Градът, отдалечена на 10 км на изток и 

при гр. Рудозем – 18 км на югоизток.
През втория си период на съществуване крепостта е от съвсем друг тип. При изграждането ù 

разрушенията от византийския кастел не са разчистени докрай. Стената на новото укрепление насле-
дява само линията на външното лице от 
по-старото. Основата на средновековна-
та стена е широка 2,40 м. Тя е построена 
чрез суха зидария и вероятно във ви-
сочина е завършвала с дървена ограда 
палисада. Явно това не е била крепост, 
строена по заповед на византийския им-
ператор или българския цар, а временно 
укрепление, изградено от местното насе-
ление за самозащита, използвано само 
при необходимост през периода ХІ-ХІІІ 
в., т. е. не изпълнява функциите, които е 
имал византийския кастел през VІ в.


