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През периода 2000-2013 г. на територията на днешната област Смолян са 

проведени редица проучвания  – теренни издирвания и археологически разкопки, 

резултатите от които допълниха знанията ни за миналото на Родопите и 

коригираха някои сведения, касаещи историята на Средните Родопи. Така 

например бе променена датата на най-ранното човешко присъствие в тази част на 

планината. При теренни издирвания на археологически обекти в района на с. 

Смилян, общ. Смолян, са регистрирани праисторически селища, датирани в 

епохата на ранния палеолит [1]. Проведените археологически обхождания на 

територията на област Смолян доведоха до уточняване на трасетата на известните 

вече в археологията три главни трансродопски пътя през Средните Родопи, 

използвани още през енеолитната епоха (4900-3600 г. пр.Хр.), свързващи 

днешната Тракийска низина със Северното егейско крайбрежие. Тези пътища 

условно са наречени Западен, Централен и Източен [2]. По техните главни трасета 

и свързващите ги разклонения са локализирани и проучени в различна степен 

повечето светилища, крепости, населени места и некрополи в Средните Родопи 

(Обр. 1). 

Веществените свидетелства за населването на Средните Родопи, 

придобити при редовни археологически разкопки, датират от късния палеолит 

(19 000-15 000 г. пр.Хр.).  Те са открити при проучванията на кремъчните 

находища при хижа Орфей, община Борино. Изследователите ги интерпретират 

като работилници за оръдия на труда и временни жилища, свидетелстващи за 

сезонния характер на обитаване на планината от групи хора, вероятно ловци [3]. 

Доказателства за постоянно население в Родопите предоставят 

археологическите обекти с културни пластове от енеолитната епоха, регистрирани 

при проучванията както на пещерните обиталища в пещерите Ягодинска, 

Харамийска, Ризовица, Улея [4] и Проходна,  така и на крепостите при с. Гела, с. 

Страшимир, с. Беден [5, 113], с. Подвис (Повисдос) [6, 715] и крепостта при с. 

Кошница [7]. 

По трасето на Централния трансродопски път  през Средните Родопи са 

известни два археологически комплекса, в които са намерени артефакти от 

човешко присъствие през енеолитната епоха. Първият е култовия комплекс в м. 

Могилата на гр. Смолян, където вероятно се е намирал центърът на неукрепено 

селище  от  късния  енеолит   [8, 15].  Археологическите  материали  от  комплекса 



 

 

Обр. 1. Трансродопски пътища и археологически обекти в близост до 

трасетата им (Изработил: Ат. Киряков) 

 



 

Обр. 2. Изглед от северозапад към с. Кошница и върха с Проходната пещера 

(Сн. Д. Дамянов) 

свидетелстват за топографска приемственост на селището и неговия „свещен“ 

център през следващите епохи. След завладяването на Родопите от Римската 

империя тук през ІІ-ІV в. са изградени и култови сгради. По-късно част от 

основите на тези постройки са унаследени от християнския храм, който през VІ в. 

се превръща в манастирски комплекс [9]. Вторият археологически комплекс се 

състои от пещерно жилище, скално светилище и укрепление. Той се намира на юг 

от гр. Смолян по Централния  трансродопски път и е разположен на конусовидeн 

връх (1006 м) югоизточно от с. Кошница (Обр. 2). Характерно за този връх е, че е 

прорязан в направление северозапад-югоизток от проходна пещера с денивелация 

на входовете 35 м. Тя представлява стръмен тунел с полукръгло, намаляващо във 

височина напречно сечение, чийто горен вход е и единият от входовете на 

построената през VІ в. византийска крепост (Обр. 3) [10]. 

Археологическото проучване на  комплекса откри свидетелства за 

използването на върха като скално светилище, укрепено през енеолитната епоха. 

Стратиграфията на културния пласт при северната крепостна стена показва 

няколко кулминации в ползването на върха през различните епохи: късния 

енеолит, ранната и късната бронзова епоха, ранножелязната епоха, І-ІІІ в., VІ в. и 

ХІ-ХІІІ в. На 1 м от вътрешното лице на стената, на дълбочина 2,40 м, разкопките 

разкриха гнездо от овъглена  носеща греда от дървена ограда (палисада). То е с 

диаметър 0,16-0,18 м и се намира под  преотложения енеолитен културен пласт 

(Обр. 4). Вероятно стената на укреплението, подобно на други от тази епоха, е 

представлявала дървена ограда, стабилизирана с каменна стена в основата [11]. 



 

Обр. 3. Проходната пещера и крепостта върху нея, изглед от север (Сн. Д. 

Дамянов) 

 

 

Обр. 4. Гнездо на овъглена носеща греда от дървена ограда (палисада) при 

северната крепостна стена (Сн. Д. Дамянов) 



Въпреки че намереният керамичен материал е преотложен и силно 

фрагментиран, благодарение на характерната му украса тип „Градешница“ може 

да се приеме, че през епохата на ранния енеолит върхът и пещерата под него са 

били населени (Обр. 5). Този тип украса е характерна за територията на днешна 

Западна България и Северна Гърция [12]. Проучванията край предвидените за 

консервация и реставрация западна и северна крепостна стена не доведоха до 

разкриването на по-ранни основи. Явно през различните епохи е съществувала 

приемственост в избора на оптимално трасе за основите на крепостните 

съоръжения. Стръмният скалист терен и необходимостта от голямо количество 

камък за градеж са били предпоставка за цялостното преизползване на 

строителния материал (камъка) от по-ранните укрепления. 

 

Обр. 5. Керамика с украса тип „Градешница“ (Сн. Д. Дамянов) 

Приемствеността е прекъсната в случаите, когато по-ранните крепости не 

са избрани  за строеж на нови от Византийската империя, която в края на V- 

началото на VІ в. извършва огромно крепостно строителство за защита на 

териториите си на Балканския полуостров. Такива са случаите с две от 

проучваните тракийски крепости в Средните Родопи – при с. Гела, община 

Смолян и при с. Страшимир, община Златоград (Обр. 1.) [13]. Те датират от ХІ-ІХ 

в. пр.Хр. и представляват военновременни убежища. Изграждани са на 

труднодостъпни, скалисти била и върхове-светилища [14]. Крепостите винаги са 

разположени при пропасти, служещи като естествени крепостни стени. Градежът 

на стената се е изпълнявал със зидария  от обработен, ломен и необработен камък. 



Зидарията е суха или със спойка от кал. Тази строителна техника не позволява 

изграждането на високи стени, затова вероятно над каменния зид е била 

построявана дървена ограда (палисада). Такъв е случаят с крепостта при с. 

Страшимир, където в каменния пълнеж по средата на зида бяха намерени гнезда 

от греди с диаметър 0,20-0,25 м. Подобно е било и устройството на  крепостната 

стена при с. Гела. Тя е издигната чрез суха зидария до 2,50-3 м височина, широка 

е 3,20-3,50 м и дълга около 120 м (Обр. 6). Археологическите проучвания на 

тракийските крепости в Средните Родопи показват, че те просъществуват до ІІ-ІІІ 

в., т.е. и след завладяването на планината от Римската империя през І в. [15]. 

 

Обр. 6. Западната  стена на тракийската крепост в м. Градище при с. Гела, 

община Смолян (Сн. Д. Дамянов) 

Намирайки се във вътрешността на Римската, а след това на Византийската 

империя, Родопският масив няма военностратегическо значение. В Средните 

Родопи липсват големи и богати градски центрове, за защитата на които да са 

били необходими крепостни съоръжения. Изграждайки своята комуникационна 

пътна система за нуждите на армията обаче, Римската империя използва 

познатите вече трасета през планината и ги стабилизира, полагайки каменна 

настилка на участъците с нездрава основа (Обр. 7). Така е било осъществено както 

по-бързото преминаване на Родопския масив в направление север-юг, така и 

пряката връзка между двете военно-търговски пътни артерии към столицата на 



Източната Римска империя – Константинопол, а именно между Диагоналния път 

(Via militaris) през днешната Тракийска низина и Егнациевия път (Via Egnatia) по 

Северното егейско крайбрежие (Обр. 1) [16]. 

 

Обр. 7. Участък от  Централния трансродопски път по източния склон на вр. 

Голям Персенк (Сн. Д. Дамянов) 

Разделянето на Римската империя  през 395 г. на Източна и Западна 

предопределя и претенциите на нейните императори към доминиране и 

възстановяването ù. Ярък пример за това е външната политика на византийския 

император Юстиниан І (527-565), целяща териториалното обединение на 

някогашната Римска империя. Тази политика предопределя воденето на 

дългогодишни войни за възвръщането на териториите  на империята в Северна 

Африка, Италия, Пиренейския полуостров и Задкавказките области. Тези военни 

операции довеждат до намаляване на военните контингенти в европейските 

територии на Източната Римска империя и до военното ù отслабване в момент, 

когато зачестяват грабителските нахлувания на авари и славяни в балканските ù 

владения. Невъзможността на  империята да защитава своите територии на 

Балканския полуостров я принуждава да премине от нападателна към 

отбранителна военна политика. Доказателство за това е изграждането на 

отбранителната ù крепостна система, и по-конкретно възстановяването на 

съществуващите и изграждането на нови крепости. 



 

 

Обр. 8. План на археологическите разкрития на късноантичната крепост 

северно от гр. Смолян (По: Ив. Саров. Изработила: М. Каменова) 



Започнатото при император Анастасий І (491-517) изграждане на 

отбранителната система на концентричен принцип, т.е. отбранителни пояси от 

периферията към центъра (столицата Константинопол), при император Юстиниан 

І прехожда към полицентричен, даващ възможност за самостоятелна отбрана на 

отделни големи градове и важни пътища. В Родопите Византийската империя 

изгражда свои крепости в близост до главните пътища и по-големите населени 

места, каквито са селищата в района на гр. Смолян и с. Кошница. В част от 

случаите, поради подходящото местоположение и наличието на строителен 

материал, са избрани тракийски крепости. Доказателство за това са резултатите от 

проучванията, при които е регистрирано тракийско присъствие преди 

построяването на византийски крепости при с. Беден [17], с. Подвис [18], гр. 

Рудозем, с. Кошница [19] и с. Могилица [20]. Разбира се, има и крепости, които са 

изградени на ново място. За това свидетелстват досегашните резултати от 

археологическите проучвания на укрепленията при гр. Девин [21] и гр. Смолян 

[22]. Така за кратко време –  в края на V в. и началото на VІ в., в Средните Родопи 

са изградени единадесет крепости, обслужвани вероятно от военен контингент, 

рекрутиран от местното население, предоставящи му при необходимост убежище. 

На осем от тези крепости са провеждани археологически разкопки. Ще обърна 

внимание на две от тях, които по спечеления от Община Смолян проект 

„Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното 

крайбрежие на Егейско море“ са консервирани, реставрирани и социализирани. 

Това са късноантичните крепости  в м. Турлука при гр. Смолян и върху 

Проходната пещера при с. Кошница. Те се намират в непосредствена близост до 

Централния трансродопски път през Средните Родопи, който минава и през 

античните селища, разположени в района на м. Могилата при гр. Смолян и с. 

Кошница (Обр. 1). 

Археологическото проучване на крепостта при гр. Смолян проведе 

Регионалният исторически музей “Стою Шишков” – Смолян. Научни 

ръководители на обекта са Никола Дамянов през 1998 г. и  Дамян Дамянов през 

2004-2006 г. През този период е проучена изцяло южната крепостна стена с 

прилежащите ù вътрешни помещения, сектор от източната стена, както и 

североизточният ъгъл на крепостта (Обр. 8). Тя е разположена на източния от 

трите скалисти рида на м. Турлука, намираща се северно от град Смолян. 

Надморската ù височина е 1450-1482 м, а площта ù – около 5 дка. Смолянската 

крепост е построена на трудно достъпен терен с видимост във всички посоки. 

Като западна стена са използвани скалните откоси на рида, които достигат 

височина 50 м. Това е типично за всички планински крепости, вероятно поради 

липса на достатъчно строители, материали и време за изграждането на 

крепостните съоръжения. В същото време добрата видимост е позволявала 

наблюдение на прилежащите райони и осъществяването на визуален контакт с 



други военни крепости-убежища (Обр. 9). Смолянската крепост има визуален 

контакт с крепостта при с. Подвис на изток и при гр. Рудозем на югозапад. 

 

Обр. 9. Изглед от северозапад към скалните пропасти (западните стени) на 

Смолянската крепост (Сн. Д. Дамянов) 

Разположението на труднодостъпния терен е възпрепятствало достъпа на 

многоброен противник до крепостта, а също така и не позволявало атакуването ù 

със стенобойни машини. Стесняването на фронтовата линия е давало възможност 

по-малко хора да отбраняват крепостта и е обезсмисляло строителството на 

отбранителни кули, които играят съществена роля при защитата на крепостите в 

равнината. Стръмният терен пред главния вход на Смолянската крепост например 

е затруднявал и правел неефективно атакуването на портата с таран.Това правило 

ненужно строителството на бойна кула при главния вход. Такава е и ситуацията 

при североизточния вход, който е бил достъпен само по тясна пътека отстрани, 

без възможност за фронтално нападение и обстрел (Обр. 10).  

Крепостта в м. Турлука е военно укрепление [23, 33-44], в което е 

намирало убежище населението от гореспоменатото селище, локализирано в м. 

Могилата на днешния град. Тя е била поддържана от гарнизон, който е имал 

задачата да наблюдава и охранява комуникациите по Централния път през 

Средните  Родопи. Тя е един  от  многото  кастели,  които – според  сведенията  на  



 

Обр. 10. Южната стена на Смолянската крепост, изглед от северозапад (Сн. 

Д. Дамянов) 

Прокопий Кесарийски (летописец, съвременник на събитията), по заповед на 

император Юстиниан І са поправени, възстановени и новопостроени в 

европейската територия на Византийската империя. Вероятно поради това, че са 

новопостроени и по-малки по площ в сравнение с градските крепости, имената на 

тези в планините и в случая в Средните Родопи остават неизвестни за Прокопий. 

За това той не ги назовава поименно, а ги споменава като „безбройно много 

кастели” [24]. 

Проучването на Смолянската крепост показа съществуването на два 

строителни периода. Първият е през VІ в., а вторият –  през ХІ – средата на ХІІІ в. 

Стените на Юстиниановия кастел са широки 1,60 м. Те са изградени с гладко 

външно и вътрешно лице и вероятно поради липса на време и достатъчно работна 

ръка са основани без всичане в скалния терен. Градежът (opus implectum) е 

изпълнен от ломени и обработени (при входовете) камъни, споени с бял хоросан, 

между тях емплектон от дребни камъни и бял хоросан с минимален примес от 

счукана тухла [25, 64-68].  

Южната крепостна стена е долепена до западния скален откос, който играе 

ролята на крепостна стена. Запазената ù дължина е 38 м, а височината ù – 2,50 м.  



 

Обр. 11. Главният вход на крепостта, изглед отвътре (Сн. Д. Дамянов) 

 

 

Обр. 12. Северният вход на Смолянската крепост, изглед отвън (Сн. Д. 

Дамянов) 



По средата ù е разположен главният вход на крепостта. Той е широк 1,80 м и е 

имал двукрила врата. Прагът е изграден от два големи квадрови камъка, в чиито 

външни ъгли са запазени гнездата за осите на двете крила на портата (Обр. 11). 

Количеството строителни материали от разрушенията на южната стена показва, 

че височината ù е била поне 7 м. Край вътрешното ù лице са разкрити шест 

помещения. Те са полувкопани в терена и са имали складови  функции, съдейки 

по откритите в тях питоси за съхранение на зехтин и други течности, хромели, 

железни инструменти и др. 

 

Обр. 13. План на археологическите разкрития на късноантичната крепост, 

югоизточно от с. Кошница (Изготвила: арх. М. Каменова) 



От източната стена е проучен участък с дължина 10 м. Техниката на 

градеж е същата като при южната стена, край вътрешното ù лице също са били 

изградени приземни помещения със складови функции (Обр. 8). 

Северната крепостна стена е дълга 16 м и на северозапад опира до 

отвесните скали на северния връх от рида. На нея се намира вторият вход на 

крепостта. Той може да бъде определен като потерна (таен вход), тъй като е 

разположен на труднодостъпно и по-незабележимо място. Освен като резервен 

вход и спасителен изход, северният вход е бил необходим още при самото 

строителство на крепостта за внасяне на строителен материал. Ширината му е 

1,25 м (Обр. 12). 

Крепостта върху Проходната пещера при с. Кошница е втората военна 

крепост-убежище по Централния античен трансродопски път в Средните Родопи 

(Обр. 1). Площта ù е около 2,5 дка, а дебелината на стените ù – 1,70-1,80 м. 

Зидарията е двулицева, от преобладаващо необработен варовиков камък и бял 

хоросан, пълнежът е от различни по големина необработени камъни и хоросан. 

Крепостните стени са основани без всичане в скалния терен. С малки изключения, 

липсва и хоросанова подложка при основаването (Обр. 13). Археологически са 

проучени западната и северната крепостна стена [26]. 

 

 

Обр. 14. Изглед от югозапад към кулата и западната крепостна стена на 

крепостта при с. Кошница (Сн. Д. Дамянов) 



Западната крепостна стена е дълга 38 м. Тя е съхранена най-добре при 

северозападния ъгъл. В южния край на куртината е разкрита външна бойна 

(наблюдателна) кула, която има конструктивна връзка с крепостната стена. В план 

кулата е правоъгълна, със стени дебели 1-1,10 м и има външни размери 5,50 х 3,40 

м. Входът ù е широк 1 м (Обр. 14). 

 

Северната крепостна стена е със запазена дължина 44,50 м. Тя е най-добре 

съхранена и на места височината ù е 3 м (Обр. 15). Североизточният ъгъл и 

източната крепостна стена са напълно разрушени. По дължина на стената са 

разкрити две напречни стени, вероятно от складови помещения, подобни на тези 

от Смолянската крепост. 

 

 

Обр. 15. Изглед от североизток на северната стена на крепостта при с. 

Кошница (Сн. Д. Дамянов) 

 

За разлика от северната скалиста и стръмна част на крепостта южната 

половина е равна. В план тя има очертанията на полуокръжност с радиус около 25 

м. Тук крепостната стена е още по-разрушена и само на места се проследява по 

терена. Резултатите от проучването  потвърждават предположенията на екипа за 

наличието на параклис в източния край на  крепостта. Регистрирани са основите 

на два параклиса, чиито периоди на функциониране съвпадат с тези на крепостта. 

Първият е през VІ в., а вторият през ХІ-ХІІ в. Краят на всеки период е маркиран 

от горял пласт, свидетелстващ за опожаряване на крепостта. 



Археологическият комплекс при с. Кошница е ярък пример за 

пространствено-времеви континюитет. От каменно-медната епоха до началото на 

ХІІІ в. тук, на върха и в пещерата под него, съществуват скални светилища и 

християнски храмове, неукрепени жилища и крепости. Цялостното проучване на 

този археологически обект ще разкрие по-пълно както подробности за бита на 

местните обитатели, така и техните контакти с вътрешна Тракия и Северното 

Егейско крайбрежие. 
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Резюме 

Археологическите проучванията на късноантичните и средновековни 

крепости при с. Беден, община Девин и при с. Кошница, община Смолян, откриха 

свидетелства за съществуването на укрепления още от късния енеолит. За сега 

най-ранните крепости в Средните Родопи датират от ранната желязна епоха. Те са 

изграждани в близост до населените места, по трудно достъпни била и върхове, 

чиито стръмни скалисти склонове са използвани като крепостни стени. Градежът 

на стената се е изпълнявал с каменна зидария, суха или със спойка от кал. Тази 

строителна техника не позволявала изграждането на високи стени, затова 

вероятно над каменния зид е била изграждана дървена ограда (палисада). В 

повечето случаи тракийските крепости „пазят“ върхове, на които има светилища. 

Тракийските крепости са сравнително малко на брой. Вероятно, причината 

за това е използването им от Византийската империя през VІ в., при изграждането 

на фортификационната ù система в Родопите. Археологическите проучвания 

показват тракийско присъствие преди построяването на крепостите при с. Беден, 

с. Подвис, гр. Рудозем и с. Кошница. Задачата на тези късноантични крепости е 

била да подпомагат обслужващия ги военен контингент при охраната на пътищата 

и осъществяването на съобщенията по тях, предоставяйки убежище на него и  

местното население при военни действия. Строителството на родопските 

крепости  е резултат от отбранителната политика на Византийската империя в 



края на V – началото на VІ в. Военното значение на Родопите по това време 

нараства поради местоположението им – между двата главни военни пътя през 

Балканския полуостров към столицата на империята Константинопол – 

Централния път (Сингидунум-Константинопол) и Виа Егнация (Драч-

Константинопол). 

На територията на община Смолян са разположени мнозинството от 

византийските крепости в Средните Родопи. Това, разбира се, е съвсем логично, 

като се има предвид, че тук преминават два от трите трансродопски пътя с 

военно-тактическо значение за Византийската империя. Крепостите по 

Централния път са четири: на връх Турлата – южно от с. Стикъл, в м. Турлука – 

северно от Смолян, върху Проходната пещера – югоизточно от с. Кошница и 

югозападно от с. Киселчово. В близост до Източния трансродопски път са 

изградени крепостта при с. Подвис и крепостта при гр. Рудозем. 

След превземането на родопските крепости от славяните, византийската 

фортификационна система рухва. През времето от присъединяването на Средните 

Родопи към Българското царство около средата на ІХ в. до връщането им в 

пределите на Византия в началото на ХІ в., повечето крепости не функционират. 

Ограничен брой от тях са възстановени и използвани през ХІ-ХІІ в. След 

преминаването на Родопите отново в границите на Българската държава до 

завладяването им от Османската империя в края на ХІV в. продължават да 

съществуват само крепостите при с. Беден и с. Подвис. 


