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На 1 км югозападно от с. Барутин, Доспатска община, в м. Долна Барти-

на [1] бе проучен Тракийски рударски и култов комплекс (ТРКК). Той предс-

тавлява съвкупност от рударски и култови недвижими ценности, създадени 

през различни исторически епохи върху скалист хълм, известен на местното 

население с името „Чорквата”. Изброени в хронологичен ред, те са: пещ за то-

пене на руда, тракийски безмогилен некропол, старохристиянска гробница, 

трикорабна базилика, средновековен християнски некропол… Този сложен 

комплекс от стопански и култови съоръжения свидетелства за древното рудар-

ство и металургия в Родопите, за ранната християнизация на изконното тра-

кийско население в планината и за осъществената в нея културно-историческа 

приемственост (Обр. 1). 

 

Обр. 1. Археологически комплекс в м. Долна Бартина при с. Барутин, об-

щина Доспат (Сн. В. Пелтеков) 

Непосредствено северно от ТРКК, на десния бряг на Доспатска река, бе 

локализирано  енеолитно  селище от IV хил.  пр.Хр. [2]. На юг от комплекса, до  
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Обр. 2. Общ план Тракийския рударски култов комплекс „Долна Барти-

на“ (Изготвил: инж. Ив. Сулинаджиев. Предпечатна подготовка: арх. Хр. 

Караянков) 
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границата с Република Гърция, връх Казанкьовете (1600 м н.в.) се оказа скално 

светилище с различни по форма, големина и предназначение обредни ями, из-

сечени в скалата [3]. Неколкократното теренно обхождане на Доспатския ра-

йон доведе до откриване, описване и регистриране в Археологическата карта 

на България (АКБ) на десетки тракийски могилни некрополи, селища и крепос-

ти. Бяха открити добре запазени сектори от трансродопския античен път, свър-

зващ Маричината долина с тази на Места и чрез нея – със северното крайбре-

жие на Егейско море. В землището на близкото с. Чавдар каменната му нас-

тилка изкачва най-високата част на Родопите в района и бележи разклонението 

му: на юг към Паранести, на запад към древния Никополис ад Нестум. Всичко 

това придава на ТРКК в Долна Бартина първостепенна важност при бъдещите 

съвместни усилия от българска и гръцка страна за социализиране на богатото 

тракийско и византийско културно наследство от двете страни на междудър-

жавната граница. Такава е и целта на настоящата работа – да представи непуб-

ликувани данни за археологически обекти в ТРКК с оглед разработване и из-

пълнение на съвместен българо-гръцки проект и превръщане на комплекса в 

музей на открито. 

Пещ за топене на руда. При окончателното разкриване на базиликата 

се установи, че под нейния югоизточен ъгъл има по-стар полуразрушен зид с 

посока югозапад-североизток и дължина 4,00 м. Той е изграден от частично 

обработени ломени камъни на калов разтвор и е с дебелина 0,65 м и височина 

0,90 м. Зидът е част от малка по размери постройка, в която бяха открити пар-

чета шлака и пещ за топене на руда. Нейното разчистване показа, че тя е била 

използвана двукратно, следователно и двукратно изграждана – надзиждана 

след първото използване. Пещта е с неправилна елипсовидна форма и има за 

основа обли речни камъни, наредени върху скалата и замазани с глина. Нейни-

те размери са: диаметър 0,60 м, височина 0,50 м. Около основата е надзидана 

околовръстна стена от частично обработени ломени камъни на калов разтвор. 

Ясно личат двата пласта с дебелина 0,30 м, запълнени с глинеста пръст. От 

вторично изградения зид, копиращ формата на пещта, са запазени in situ чети-

ри реда плочести камъни с приблизителна обща височина 0,60 м. Вътрешност-

та на второто престрояване на нивото на първия ред камъни е застлана с ка-

менни плочи. Върху тези плочи, които изпълняват ролята на основа има тънък 

пласт пръст – 0,02 м, над който са наредени малки речни камъни, измазани с 

глина. Глинената мазилка е издигната до вътрешното лице на външната стена, 

така че затваря фугата между външния и вътрешния зид и придава чашообраз-

на форма на пещта (Обр. 2/2). 

Разчистването на пещта даде допълнителна информация за времето на 

нейното построяване и функциониране, за точното ѝ място в общата хроноло-

гия на ТРКК. Част от нейната основа била засегната от цистов гроб, иззидан от 
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римски тегули. По открития инвентар, предимно глинени съдове и регистрира-

ния обичай „Харонов обол” с монета на император Константин І (306-337), съ-

дим косвено и за датата на пещта. И тъй като нейната вторично доиззидана 

стена е синхронна със зида на стопанската постройка, видимо от конструктив-

ната връзка с нея, то въпросната постройка (най-вероятно навес, отворен към 

селото в югоизточна посока) и пещта за топене на руда са от ІІІ в. 

Откритата пещ за топене на руда в ТРКК има близки аналогии с пещите, 

публикувани от инженер-геолога Георги Коняров (1955 г.) и регистрираните от 

Никола Дамянов в землищата на с. Стоманово (2005 г.), с. Върбово (2006 г.) и в 

пещера-рудник „Шаренка” (2007 г.) край гр. Мадан [5]. Наличието на тези пе-

щи, твърде честото намиране на шлака по високите била на Родопите, както и 

спорадичното откриване на малки късчета руда на повърхността на терена в 

близост до пещите, са веществени свидетелства за това, че рударството и мета-

лургията са едни от най-разпространените занаяти сред планинските траки. То-

ва се потвърждава не само от археологическите находки, но и от сведенията на 

древните автори Херодот, Тукидид, Страбон и др. За бесите, които обитавали 

Родопите, се отбелязва, че били толкова добри рудари, че в античната литера-

тура тяхното име се превърнало в синоним изобщо на рудари. Конкретно за 

Средните Родопи (територията на Смолянска област) рударството още от ран-

ножелязната епоха (ХІ-ІХ в.) било силно и решаващо за живота в планината и 

влияело на изграждането на селищната мрежа. Топографията на могилните 

некрополи от тази епоха показва, че те, а следователно и тракийските селища, 

са съсредоточени предимно около богати на желязна руда находища [6]. 

За съжаление твърде недостатъчни са извършените досега археологи-

чески проучвания на обекти на рудодобива и неразривно свързаната с тях ме-

талургия. Като изключим опитите на В. Миков през 40-те години на миналия 

век да изследва материалната култура на родопските траки  [7] и проучения от 

Хр. Джамбов некропол край рудник в м. Джурковски ливади, на 6 км южно от 

гр. Лъки (1955 г.) [8], половин век по-късно Н. Дамянов откри единствения до-

сега у нас култово-рудодобивен комплекс (КРК) в землищата на селата Върба и 

Шаренка, Маданска община, състоящ се от три скални светилища („Гъбата”, 

„Бабата”, „Рим папа”) и синхронно функциониралите с тях три пещери-

рудници (Шаренка, Триъгълната пещера, Малката дупка) [9]. Вероятно в пред-

ставите на древните траки рударството и металургията, както всяка друга чо-

вешка дейност, били не само предизвикани, но и ръководени от божество. Сак-

ралността на пещерата-утроба Шаренка (сега вече и пещера-рудник с пещ за 

топене на руда!) не е достатъчна. Затова древните рудари и ковачи сакрализи-

рат и близката околност и я превръщат в свое „ведомствено”, само за посвете-

ни в тайните на този тънък занаят, светилище. По най-високите и равни повър-

хности те изкопават скални олтари и поставят в тях дарове на Богинята Майка 



5. 

за благодатта, която им дава, копаейки свещената руда от нейната утроба. Ка-

къв е бил наборът от дарове, можем само да гадаем, но едно е сигурно, че сред 

тях са били драгоценните късове от божествената руда и шлака от топилната 

пещ в пещерата. Само така може да се обясни наличието на силно окислени и 

изветрели късове руда и шлака в скалните олтари. Заедно с тях е и традицион-

ната фрагментирана керамика, идентична с намерената край топилната пещ. 

Споменавам този малко известен факт, защото подобен нему бе конста-

тиран и в ТРКК „Долна Бартина”. В близост до пещта се откриха дузина, изко-

пани в скалния масив и различни по големина и форма ями, най-вече конусо-

видни и цилиндрични, в които бяха депонирани малки бучки руда и шлака за-

едно с фрагменти от ритуално разтрошени глинени съдове, идентични с тези, 

открити до пещта. 

Тракийски безмогилен некропол. Проучените в некропола на ТРКК 

гробни съоръжения и регистрираните в тях погребални обичаи определят два пе-

риода в неговото хронологично развитие. Първият период обхваща времето от ІІІ 

до VІ в., вторият, близо след тривековно прекъсване – от Х до ХVІІ в. включител-

но. Такава навярно е била и периодизацията на живота в селището, чийто е нек-

рополът, унищожен при строителството на язовир „Доспат” (1962-1965 г.) [10]. 

Изключвайки спасителните разкопки на част от некрополите в м. Соватя край с. 

Грохотно [11], м. Беденско Черешево [12] и м. Ябалново в землището на с. Триг-

рад [13], разглежданият първи период на некропола в ТРКК е единственият ця-

лостно проучен тракийски безмогилен некропол в Средните Родопи [14]. Преоб-

ладаващият брой на погребенията в него са разположени непосредствено южно и 

западно от базиликата, а тези на втория период са извършени предимно югоиз-

точно от църквата. Няколко гробни съоръжения от втория период са попаднали 

върху такива от първия и върху разрушената базилика. Явно следите от тракийс-

кия безмогилен некропол са били заличени от времето. 

Най-често използваните гробни съоръжения представляват правоъгълни 

гробни ями, изкопани в мекия скален терен, някои от които имат заоблени ъг-

ли. Мнозинството гробове са облицовани и покрити със скатовидно застъпва-

щи се каменни плочи. В ІV в. се появяват гробни конструкции, зидани от ка-

мък или тухли, неизмазани или измазани с варов разтвор, покрити с тегули или 

имбрици. Понякога в скалния масив е изкопавана и по-голяма яма, на равното 

дъно на която е изсичан същинският гроб в реални размери. Следвало неговото 

облицоване с каменни плочи или иззиждане с тухли. Различни са вариантите и 

на гробното покриване: плоско (от каменни плочи или тегули), сводово (из-

зиждане на невисок свод по цялото протежение на гроба), стреховидно (от те-

гули и имбрици). В тракийския безмогилен некропол са проучени общо 16 пог-

ребения, които се типологизират съобразно прилагания погребален обред (тру-

поизгаряне и трупозаравяне) в осем типа. Те намират точни аналогии в класи-
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фикацията на тракийските гробни съоръжения от римския период (І-ІV в.), из-

работена от Л. Гетов [15]. 

Разглеждайки погребенията в археологически смисъл, не е трудно да се 

забележи, че това сложно в своята същност явление се разпада на три напълно 

самостоятелни части: погребално съоръжение, остатъци от погребания, погре-

бален инвентар. Тук, без да се прави подробен формален анализ, ще бъде пред-

ставено само едно погребение, което засега няма аналог в археологическата 

литература (Обр. 2/3). Касае се за двукамерна гробница, изкопана в хоризон-

талния скален терен, оградена с кръгла каменна двулицева стена с диаметър 

3,50 м. Двете гробни камери (североизточната – гроб № 1 и югозападната – 

гроб № 2) са покрити плътно с каменни плочи, които лягат в изкопани жлебо-

ве, фугирани с глина. До гроб № 1 се открива следа от опалване (2,00 × 1,50 м), 

върху което след загасване на огъня са били разтрошени два римски съда (купа 

и чиния), покрити с черна паста, работени на колело, и два съда (плитка и дъл-

бока купа) – местно тракийско производство, направени на ръка. Има основа-

ние да се мисли, че ритуалното разтрошаване на цели съдове върху опалването 

е реминисценция на стара тракийска погребална практика, регистрирана още в 

ХІІ в. пр.Хр. В подкрепа на това предположение е и обстоятелството, че заедно 

с фрагментираната кухненска керамика на мястото на опалването се откриват 

животински кости. Сред керамичните фрагменти и животински кости бяха отк-

рити и две еднофитилни глинени лампи (двама погребани – две лампи, фраг-

менти от два луксозни римски съда, фрагменти от две тракийски паници). 

Нека отворим гробните камери, първо гроб № 1, след него – гроб № 2. 

Глинената замазка, с която е фугирана пролуката между покривните плочи и 

каменния жлеб, не е позволила на покривната пръст да навлезе в гроба. След 

премахване на трите покривни плочи се установи следното: в източната част по 

дългата ос на гробната камера „стоеше права” късноантична кана – тип ойно-

хое, добре запазена, устието ѝ отстои на 0,30 м от покривната плоча. Втора ка-

на, „лежеше”, ориентирана по оста изток-запад – с устие на изток, както е ори-

ентирано и устието на ойнохоето. Трети съд, отново ойнохое, се откри приле-

пен към южната стена на гроба. Съединени мислено с прави линии, трите съда 

бележат ъглите на правоъгълен триъгълник: хипотенуза – 1,30 м, малкия катет 

– 0,60 м, големия – 1,00 м. В средата на така очертания триъгълник – три фраг-

мента от стъклена чаша с жълто-зелен цвят с пластична украса тип „пчелна пи-

та“. На дълбочина 0,82 м, в западната половина на камерата се стигна до добре 

заравненото скално дъно. В североизточната част на дълбочина 0,55 м (нивото, 

на което е поставено изправеното ойнохое) се откриха едри бедрени кости. 

Поставени са в меката пръст на 15 см от дъното. Анатомичен порядък няма, 

няма и кости от черепа. Гробният инвентар не е изсипан хаотично, както кост-

ния материал. Той е поставен (подреден), както при нормално съществуващ 
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скелет, резултат от трупополагане. До мястото на главата бе намерена кана, 

върху корема – тока, до лявата ръка – бронзова чаша, до дясната – стъклена 

чаша, до левия крак – кана, до десния крак – отново кана. Съвсем в югоизточ-

ната част на гроба имаше 3 бр. въглени с габарити на зарчета на табла. В сре-

дата на визуално очертания триъгълник се откри топка от глина с приблизи-

телна форма и големина на средно голям орех. 

Как изглеждат двата гроба отвътре? Зидани са от добре обработени 

плоски камъни на глинен разтвор. Стените са измазани с фин варов разтвор без 

примес на счукана тухла и оцветители. С много малка разлика размерите и на 

двете камери са: дължина 1,90 м, височина 1,00 м и ширина 0,65 м. Новото във 

втората камера е наличието на специална ниша за дарове, изградена в северо-

източната стена. Тя е с квадратно сечение, размери 0,20×0,20 м, дълбочина – 

0,25 м. В нея бе открита стъклена чаша (с овално дъно) с 91 броя монети в нея 

и златна обеца с две кухи капкообразни висулки. Под нишата – едно единстве-

но ойнохое. Монетното съкровище като цяло датира от ІV в. В него има моне-

ти на Константин Велики (306-337), Константин ІІ (317-340), Елена, Констанс 

(333-350), Констанций ІІ (324-361), Констанций Гал (351-353), Юлиян Апостат 

(355-363), Валентиан І (364-375), Валенс (364-378), Прокопий (365-366) [16]. 

Както монетното съкровище, така и керамичните съдове датират двука-

мерната гробница в ІV в. От това време са не само намерените глинени съдове 

като инвентар на погребенията, но и тези, разтрошени извън погребението 

върху загасналия огън на опалването. И едните, и другите толкова много си 

приличат, като че ли са произведени в едно и също ателие от един и същи 

майстор-грънчар. А колкото до погребаните, най-вероятно това са представи-

тели на тракийската аристокрация, които са съпроводени в отвъдното царство с 

много дарове, монетно съкровище, оригинален златен накит, при много богат и 

разчленен погребален обред – гробове, изкопани в скалата, опалване, жертвоп-

риношение, ритуално разтрошаване на съдове (при това римски), ограждане на 

гробното съоръжение с пръстен (двулицева стена), фигурално украсена едно-

фитилна лампа (женска фигура с хламида)... Известно е, че златото, в нашия 

случай златната обеца, е белег на отвъдния свят (света на мъртвите) и като та-

кава тя има медиативна функция. Най-вероятно поради тези причини златните 

предмети така охотно се използват в погребалната обредност. Те осигуряват 

лесно преминаване в отвъдния свят. 

Старохристиянска гробница. В квадрати А-2 и Б-2 на ТРКК, там къде-

то няколко погребения от християнския средновековен некропол (Х-ХVІІ в.) са 

попаднали върху погребения от тракийския безмогилен некропол (ІІІ-ІV в.), се 

оказа единствената засега открита старохристиянска гробница в Родопите 

(Обр. 2/4). Още при свалянето на чимовия пласт, а тук той бе много тънък, по-

паднахме на разхвърляни каменни плочи, явно покривали цистов гроб. Погре-
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бението в него е извършено по християнски обред – ориентация изток-запад, 

трупополагане, ръце – скръстени над корема. Костите – силно ронливи, инвен-

тар – гривна от четворно усукана медна тел с петлици (Х в.). За изграждането 

на гробницата е била предварително изкопана хоризонтална ниша в най-

високата част на скалистия хребет, оразмерена да поеме предвидения обем на 

гробната камера и създаде нормални условия за нейното изграждане (Обр. 3). 

 

Обр. 3. Старохристиянска гробница, изглед от запад (Сн. В. Пелтеков) 
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Гробницата в Долна Бартина представлява правоъгълно помещение, 

ориентирано по дългата си ос в посока изток-запад и има вътрешна дължина 

2,08 м и ширина 1,85 м. Основите ѝ са изградени от ломен камък, сравнително 

добре обработен, на варов разтвор, на места равнявани с парчета и цели тегули. 

Дебелината на стените е 0,60 м. Зидарията е двулицева, с максимална запазена 

височина 1,04 м. Варовата фугировка на места има леко розов цвят, дължащ се 

вероятно на поставен във варовия разтвор прах от ситно счукана тухла. Съдей-

ки по руините на покрива, намерени на пода на гробницата, тя е била покрита 

от полуцилиндричен свод, изграден от тухли. Отвътре погребалната камера е 

оставена на скална основа, прецизно изравнена, без следи от изграждане на 

гробни легла. По стените няма следи от украса, освен розовеещия цвят на ва-

ровата фугировка. 

 

Обр. 4. Старохристиянска гробница, изглед от изток (Сн. В. Пелтеков) 

В гробницата се влиза през малък вход, изграден от тухли, затворен от 

масивна каменна плоча, намерена in situ. Тя е поставена в специално изграден 

жлеб в тухления свод, херметизирана с плътен слой добре пречистена глина. 

До входа се слиза по четири стъпала, изсечени в скалата, чиито височини отго-
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ре надолу са: 0,30 м, 0,37 м, 0,42 м, 0,53 м. Пред най-долното има малко кори-

дорче (0,97×0,42 м), което е ориентирано, както и стъпалата, по оста изток-

запад, срещу входа на гробницата. Изхождайки от сбора на височините на че-

тирите стъпала и височините на скалните извишения, извън носещите стени, 

разбираме, че гробницата е вкопана в скалата на дълбочина 1,70-2,00 м (Обр. 

4). 

Следи от погребения и инвентар не се откриха. Имайки предвид схема-

та, конструктивните особености, строителните материали и начина на градеж, 

както и някои оскъдни находки, предимно фрагментирана керамика, можем да 

отнесем нейното строителство към последната четвърт на ІV в. Тази датировка 

се подкрепя от обстоятелството, че гробницата е част от сложен комплекс от 

култови съоръжения, в който доминиращо място заема раннохристиянска ба-

зилика от края на ІV в. 

 

Обр. 5. Раннохристиянска базилика, изглед от изток (Сн. Ат. Киряков) 
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Раннохристиянска базилика. Църквата е построена върху част от разва-

лините на друга по-стара сграда. Външните ѝ размери са: дължина 18,30 м (с ап-

сидата 21,00 м) и ширина 10,20 м. Представлява трикорабна едноапсидна бази-

лика с еднопостранствен нартекс. Апсидата е с диаметър 3,50 м, с полукръгла 

форма и едноделен синтрон. Пет двойки зидани квадратни стълбове разделят 

наоса на един широк централен и два тесни странични кораба. В югозападната 

част на наоса е било вградено допълнително в първоначалната схема на базили-

ката квадратно съоръжение, което най-вероятно е служило за костница. Впос-

ледствие е била изградена и преградна стена, която затворила частично двойката 

стълбове на запад. Така се е оформило пространство, третирано като мартириал-

но. Помещенията, развити югозападно от основния корпус на базиликата, са 

пристроени допълнително, но имат отношение към нея. Най-вероятно са изпъл-

нявали функцията на преддверие и място за оставяне даровете на богомолците. 

В подкрепа на това предположение е и обстоятелството, че тези допълнителни 

пристройки са ориентирани в посока на селището, откъдето е идвало черкува-

щото се население. Външният вход на нартекса е асиметрично поставен. При 

проследяване на зидовете, долепени до западната външна стена на базиликата, 

се оказа, че те се явяват продължение на надлъжните стени и са заграждали 

евентуален портик, двор или екзонартекс (Обр. 2/5 и 5). 

 

Обр. 6. Раннохристиянска базилика, изглед от запад (Сн. Ат. Киряков) 
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Стените на базиликата са градени от ломен камък, поставени върху ос-

нови от цепени плочести камъни, споени с варов разтвор, примесен с едро счу-

кани парчета от тухли. Запазената височина на стените варира от 0,50 до 1,20 

м. На места от вътрешната им страна е запазена фрагментирана линеарна укра-

са. Следи от декоративен цокъл се откриват и върху отделни парчета мазилка 

от двете страни на апсидата. Предапсидното пространство и апсидата са били 

застлани с тухли. Едноделният синтрон представлява пейка от добре пречисте-

на и трамбована глина с размери: ширина 0,50 и височина 0,15, на места 0,25 м. 

Изхождайки от базиликалния план на църквата, както и от обгорелите греди и 

свързващите ги ковани скоби и пирони, намерени на подовото ниво, може да се 

приеме, че покритието е било характерно за тази планова схема – самостоятел-

ни покриви на трите кораба, изпълнени с керемиди на дървена конструкция 

(Обр. 6). 

Базиликата има кратък живот. Изхождайки от архитектурната ѝ схема и 

начин на изграждане, откритите археологически материали, включително и 

монета (Теодосий І, 379-395), намерена в апсидната конха, тя е построена в 

края на ІV в., функционира през V в. и е опожарена в края на VІ в. Базиликата 

в Долна Бартина е най-ранната християнска църква в тази част на планината и 

се свързва с редица архитектурни паралели от останалите части на етническата 

територия на България и съседна Гърция [18]. 

Средновековен християнски некропол. В притвора на базиликата бяха 

открити четири гроба, изкопани в скалата. Особен интерес представлява гроб 

№ 8, разположен в северната част на притвора, който по същество е гробница с 

размери 2,40×1,20 м и дълбочина 1,60 м. Ориентирана в посока изток-запад. Тя 

бе покрита с три големи каменни плочи, закрепени в околовръстен жлеб, вко-

пан в скалата. Размерите на жлеба са: ширина 0,15 м и дълбочина 0,40 м. Ка-

мерата бе херметизирана (обмазана изкусно с глина), а свободното пространст-

во до нивото на пода – насипано със стерилна пръст. Погребани са два индиви-

да (мъж и жена на 50-55 г.), с глави на запад, ръце изпънати край тялото. Ин-

вентар не се откри, с изключение на две купчинки едри въглени, поставени 

встрани от стъпалата на погребаните. 

Ако приемем, че гроб № 8 и нему подобните (със своето местоположение, ха-

рактеристика на гробното съоръжение, начина на извършените погребения, 

липсата на гробен инвентар, наличието на въглени – езическа приживелица…) 

свидетелства за напредналия етап в християнизацията на погребалния обичай 

през късната античност, то погребение № 56, което ще представя, показва, че и 

след хиляда години в погребалния обичай из Родопите са се съхранили древни 

вярвания (Обр. 7). 
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Обр. 1. Средновековен некропол в м. Долна Бартина (Сн. В. Пелтеков) 

В гроб № 56 е погребана жена на възраст 30 до 35 г. Гробната яма е из-

копана в основния терен и част от скалата, има правоъгълна форма със заобле-

ни краища. Погребалният обред е християнски (трупополагане, глава на запад, 

крака изпънати на изток, ръце скръстени на корема). Костният материал  е в 

лошо състояние. От двете страни на добре запазения череп, до слепоочията, 

бяха открити фрагменти на диадема от златоткана тъкан, която е оставила ясно 

изразен отпечатък върху челото на погребаната млада жена. На мястото на 

дясното ухо се намери надушница, изработена от две полусферични, споени по 

краищата пластинки. На мястото на липсващите кости на пръстите на дясната 

ръка бе открит лят бронзов пръстен със следи от допълнителна художествена 

обработка, а в устата – турска императорска монета, сечена в 1536 г. по време 

на султан Сюлейман Законодателя. Това е първият случай на обичая „Харонов 
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обол”, регистриран в некропол от османския период, придружен с накити  [19]. 

Такова накратко е съдържанието на петте археологически обекта съста-

вящи ТРКК „Долна Бартина”. Тяхната индивидуална същност, от една страна, 

и обвързващата ги хронология – от друга страна, разкрити при археологичес-

кото им проучване, превръща регистрирания погребален обред в извънредно 

ценен исторически източник при изясняване етническия облик на родопското 

население. Проучванията на погребалния обред с методите на археологията да-

ват веществени свидетелства в подкрепа на агиографските сведения за успеш-

ната мисия на епископ Никита от Ремисиана. 
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Резюме 

След административната реформа от ІІІ в. в Римската империя била съз-

дадена провинция Родопа, която включила цялата планина, долините на р. Ма-

рица и р. Места и Егейското крайбрежие между техните устия. Трансродопски-

ят път, свързващ двете долини, придобил важно значение. Той бил добре под-

държан, за охраната му са издигнати редица гарнизонни крепости, а Никополис 

ад Нестум, единствен на р. Места град, се превърнал в значителен икономичес-

ки и административен център в тази част на планината. Тогава на десния бряг 

на Доспатска река, в местността Долна Бартина, възниква Тракийският рударс-

ки култов комплекс (ТРКК). Той представлява съвкупност от рударски и кул-

тови недвижими ценности, създадени през различни исторически епохи. Изб-

роени в хронологичен ред, те са: пещ за топене на руда (ІІІ в.), тракийски без-

могилен некропол (ІІІ-VІ в.), старохристиянска гробница (ІV в.), трикорабна 

базилика (ІV-VІ в.), християнски средновековен некропол (Х-ХVІІ в.)… 

В настоящата работа авторът представя непубликувани данни за откри-

тите и проучени от него археологически обекти, съставляващи ТРКК. Всички 

те илюстрират традиционното наследяване на култовите места от родопското 

население от езическия към раннохристиянския и оттам към средновековния 

период. Става ясно, че проучванията на погребалния обред с методите на архе-

ологията дават не само веществени свидетелства в подкрепа на агиографските 

сведения за успешната мисия на епископ Никита от Ремесиана, но и го прев-

ръщат в извънредно ценен исторически източник при изясняване етническия 

облик на родопското население. 


