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УВОД1

Червенолаковите изделия2 представляват най-широко разпространената категория луксозна 
керамика в границите на Римската империя през периода на Принципата (карта 1). Появяват се 
първоначално в района на Източното Средиземноморие и Мала Азия в късноелинистическата епо-
ха. През втората половина на I в. пр. Хр., червенолаковата технология е възприета и от големите 
италийски центрове, чиято продукция служи за модел на по-късните ателиета в Галия, Северна 
Африка и течението на реките Рейн и Дунав. Тя заема важно място във всекидневния живот на 
местното население, но в резултат на различни военно-политически събития и икономически кри-
зи голяма част от работилниците преустановяват дейността си във времето от втората половина на 
II до IV в. През Късната античност разпространението на червенолаковите изделия е резултат от 
дейността основно на малоазийските и северноафриканските керамични центрове. 

У нас анализът на тази керамика все още не е намерил подобаващо място в обобщаващи-
те изследвания. По-детайлното ѝ изучаване започва да вълнува българските научни среди едва 
през втората половина на XX в. От тогава досега са познати неголям брой статии, студии или 
монографии, посветени на отделни райони или ограничени до определен вид изделие. Въпреки 
споменатите трудове е налице изоставане от нивото на европейските изследвания. Изтъкнатите 
тук факти обосновават написването на подобно проучване, което би обогатило значително един 
от важните раздели на българската антична археология.

Предмет на настоящия дисертационен труд е местната червенолакова керамика, открита при 
проучване на комплексите с регистрирано производство. Изборът на материал, произхождащ от 
обекти с производствена дейност, дава възможност за разграничаване на местните изделия от 
продукцията, внесена от външни работилници. 

За териториален обхват на изследването са определени земите между р. Дунав (ант. Hister) и 
Балкана3. Това е районът на дн. Северна България и Северна Добруджа в дн. Румъния (карта 2). 
През епохата на Принципата в тази територия попадат провинция Долна Мизия и част от други 
две провинции: на юг – Тракия, а на запад – Горна Мизия. Поради пограничния си характер и кон-
кретните исторически събития провинциалните граници са променяни често4. Това предопредели 
избора на териториален обхват на изследването – между Дунав и Балкана, тъй като стесняването на 
границите му само до тези на Долна Мизия би изключило някои от основните обекти. 

Хронологическите рамки са съобразени с появата, развитието и упадъка на местната червенола-
кова керамика в разглежданата територия. За долна хронологическа граница е определена 106 г. или 
самият край на Дакийските войни, когато в зоната между Дунав и Балкана се засилва процесът на 
икономическо и културно интегриране към древноримския държавен модел. Горната граница съв-
пада със започналите през 30-те и 40-те години на III в. интензивни варварски нападения, довели до 
упадък в производството на червенолакова керамика в средата/третата четвърт на същото столетие. 

Настоящето изследване има за цел да изясни и прецизира хронологията на червенолаковата 
керамика от производствените комплекси5, в рамките на посочената по-горе територия и хроноло-
гически обхват. 

1 Настоящето изследване представя докторска дисертация, защитена от автора през 2018 г. в Университета „Св. св. Кирил  
Методий“ във Велико Търново с научен ръководител доцент д-р Людмил Вагалински (НАИМ–БАН). Авторът е главен 
асистент в Национален археологически институт с музей – Българска академия на науките; stiliyan.ivanov@naim.bg
2 В чуждоезичната специализираната литература тази категория керамика е наричана по различен начин. С времето са 
се наложили наименования като terra sigillata, Samian ware, monochrome red-gloss ware или red slip ware (Hayes 1972, 8; 
Hayes 1997). Тук под названието червенолакови изделия се има предвид провинциалната луксозна керамика, работена на 
колело или калъп и с покритие от плътен, качествен оранжево-червен, червен, червено-кафяв или оранжево-кафяв лак. 
3 Планинска верига, позната и с наименованието Стара планина (ант. Haimos/Haemus).
4 Подробна информация за промяна на провинциалните граници виж: Геров 1952, 17-121; Геров 1953, 307-415; Ботева 
1989, 16-20; Ботева 1999, 240-248; Ботева 2001, 211-216. 
5 В изследването под производствен комплекс се има предвид място с едно или повече съоръжения (пещи, работилници) 
свързани с изработването на керамични изделия, предназначени за местния пазар и задоволяване нуждите на население-
то в близката околност. В някои случаи производственият комплекс би могъл да се развие и превърне в керамичен център 
с извънпровинциален или дори извънимперски обхват на разпространение. От разглежданата територия обект, който 
може да бъде обявен за значим керамичен център, чиято продукция се открива далеч извън пределите на Долна Мизия, 
е само този при с. Бутово, Великотърновско. 
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Така формулираната цел определя и задачите, които са поставени: събиране на целия публи-
куван и непубликуван материал; създаване на класификация и типология на местната червенола-
кова керамика; анализ на събрания материал и изясняване на хронологията на производствените 
комплекси в изследваната територия; проследяване развитието на местната луксозна керамика и 
изграждане на актуална периодизация; установяване на етнокултурните влияния върху местната 
червенолаковa продукция. 

За постигане на посочените цел и задачи са използвани следните изследователски методи: 
формално-типологичен, сравнителен, картографски, иконографски и стилов анализ. Формално-
типологическият метод дава възможност за създаване на класификация и типология от изследва-
ните изделия. Прилагането на сравнителния метод отчита разликите в отделните категории изво-
ров материал. Картографският метод предоставя полезна информация за разпространението на 
продукцията от различните керамични центрове. Иконографският и стилов анализ са основните 
методи при обработката на изделия с апликирани изображения на божества, митологични сюжети 
и атрибути. Последните служат и за идентифициране на отделните работилници.

Източници на информация за написване на дисертационния труд са археологическите мате-
риали6, намерени при разкопки на римските производствени комплекси в изследваната територия, 
или случайни находки от същите. Към тях са добавени и образци от намиращи се в непосредствена 
близост обекти7, имащи пряко отношение към целта на проучването. 

На анализ са подложени публикувани и непубликувани данни от 14 комплекса (карта 2). 
Систематизираните 441 каталожни единици8 произхождат от 6 обекта, намиращи се на българска 
територия9. Тези при Монтана гр. Бяла, Варненско, са представени частично чрез снимков матери-

6 Цели съдове, фрагменти, бракувана продукция и калъпи за изработване на подноси, апликирана украса и лампи. 
Последните не са включени в изследването, тъй като ми бе отказан достъп до екземплярите от основния известен про-
изводствени комплекс за изработване на червенолакови лампи в Долна Мизия – този при с. Бутово, Великотърновско. 
7 Включен е подемният материал от проучванията на езическото светилище край Мездра и цели форми от некрополите 
при Бутово. 
8 Каталожните единици съответстват на номерата в хронологическите таблици и рисунките на съдовете.
9 От запад на изток: гр. Мездра; с. Бутовo; м. Върбовски ливади, гр. Павликени; м. Къшлата, с. Хотница, Великотърновско; 
Никополис ад Иструм; м. Казан Чеир, с. Каравелово, Шуменско. 

Карта 1. Карта на Римската империя към началото на III в. с обхватa на изследване.
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ал. Поради отказан достъп до червенолаковата керамика, в проучването не са включени изделия от 
двете новооткрити работилници при с. Сухаче, общ. Червен бряг, и тази в северозападната част на 
гр. Павликени, Великотърновско. За обектите при Плиска, Марцианопол и тези от румънската част 
– Дуросторум – Остров и Истрия, разполагаме с информация единствено от наличните публикации. 

Приблизително две трети от всички каталожни номера са открити в сравнително добре описан 
археологически контекст, което донякъде подпомогна прецизирането на хронологическата картина. 
Останалите екземпляри, при които такъв липсва, са поставени в съответните времеви рамки, чрез 
сравнение с образци от точно датирани комплекси, разкрити в близкия на изследването регион. 

Написването на тази работа не би било възможно без съдействието на редица археолози от 
Националния археологически институт с музей към БАН, Великотърновския университет „Св. Св. 
Кирил и Методий“ и една част от регионалните музеи в Северна България. Специални благодар-
ности дължа на научния си ръководител доц. д-р Л. Вагалински (НАИМ-БАН) за цялостната под-
крепа в процеса на реализиране на изследването.

За отворения достъп до музейните фондове и съответните експонати благодаря на гл. ас. 
д-р С. Александрова (НАИМ-БАН) – колективна находка керамични калъпи от Монтана; доц. 
д-р С. Торбатов (НАИМ-БАН) – масов материал от многослоен обект Мездра-Калето; доц. д-р 
П. Владкова (РИМ-Велико Търново) – производствени комплекси при Бутово, м. Върбовски 
ливади край Павликени, Хотница и Никополис ад Иструм; Ст. Стойчев (РИМ-Шумен) – ма-
териали от грънчарските пещи при с. Каравелово; доц. д-р В. Йотов (РИМ-Варна) – пещ за 
червенолакова керамика край гр. Бяла. Изказвам благодарност и към доц. д-р О. Александров 
(ВТУ) и Д. Драгоев (РИМ-Русе) за позволението да работя с масовия материал от проучванията 
в „Ковачевско кале“ край гр. Попово и римския некропол до гр. Мартен. Задължен съм и на Ф. 
Ботиш (Университет Бабеш-Боляй, Румъния) за съдействието и предоставянето на румънска 
специализирана литература по темата, относно керамичните комплекси в Северна Добруджа и 
провинция Дакия. 

Карта 2. Карта на изследваната територия с местата за производство на червенолакова керамика (II – III в.):  
1. Монтана (?); 2. гр. Мездра. 3. м. Селището, с. Сухаче, общ. Червен бряг; 4. с. Бутово, общ. Павликени; 5. м. Въбовски 
ливади край Павликени; 6. гр. Павликени; 7. м. Кашлата, с. Хотница, общ. Велико Търново; 8. Никополис ад Иструм; 
9. Асар дере, НИАР „Плиска“ (?); 10. м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево; 11 – Дуросторум – Остров;  

12. Марцианопол; 13. н. Свети Атанас, гр. Бяла; 14. Истрия. 
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ГЛАВА I

Историографски преглед

Прегледът на публикациите за римската червенолакова керамика е разделен на три части. 
Първата обхваща основните научни трудове за територията на Римската империя и съседните на 
разглежданата територия земи. Втората включва публикациите на чуждите автори по темата на 
изследването, а третата представлява кратък анализ на издадените до момента статии, студии и мо-
нографии на българските проучватели, чиято дейност е свързана изцяло или частично с местното 
производство на луксозна керамика между Дунав и Балкана през епохата на Принципата. 

ОСНОВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ  
И СЪСЕДНИТЕ ЗЕМИ

Основите на съвременното изучаване на римската червенолакова керамика са положени още 
в края на XIX в. от немския археолог Х. Драгендорф. Той за първи път въвежда терминът terra 
sigillata10. Негово дело е типологията на формите от Музея на изкуствата в Бон, Германия, включ-
ваща луксозни изделия, изработени в големите западни провинциални центрове на империята 
(Dragendorf 1895, 18-155). По-късно типологията е допълнена от редица изследователи като З. 
Льошке (Loeschcke 1909), Е. Ритерлинг, Х. Уолтърс (Walters 1908), Ф. Озуелд, Т. Прайс (Oswald, 
Pryce 1920), А. Окси, Х. Комфорт (Oxé, Comfort 1968). През втората половина на XX в. се появява и 
названието „Samian ware“ (Самоска), чийто произход също не е античен (Hayes 1997, 41). И двата 
термина са неточни, но поради дългата им употреба са се наложили масово в специализираната 
литература.

Първото обобщаващо изследване на червенолаковата керамика от северноафриканските про-
винции се свързва безспорно с името на британския археолог Дж. Хейс. До момента неговият фун-
даментален труд „Късноримска керамика“, отпечатан през 1972 г. (Hayes 1972), заедно с по-късното 
допълнение от 1980 г. (Hayes 1980), представляват най-утвърдената научна продукция по темата. 
Освен късноантични форми типологията на Хейс включва и по-ранните римски съдове от Северна 
Африка. Другo значимо проучване на керамиката от тази част на Римската империя принадлежи на 
френския изследовател М. Бонифе (Bonifey 2004), чиито корекции допринасят за хронологическото 
прецизиране на отделните типове. 

Луксозната керамика, произведена в района на Източното Средиземноморие или т.нар. източна 
сигилата, е изследвана подробно от няколко поколения специалисти. Британската археоложка К. 
Кениън първа я определя като източна и я разделя в три основни групи A, B, C (Kenyon 1957). По-
късно Дж. Хейс в студията „Ориенталска сигилата“ систематизира керамиката по региони – сирий-
ска (източна сигилата А), от района на Ефес и Трал (източна сигилата Б), от Чандарли, кипърска и 
понтийска (Hayes 1985; Hayes 1997, 54). Относно последната, Дж. Хейс предполага, че центровете на 
производство се намират около бреговете на Черно море. Другите значими проучвания за района 
на Мала Азия и Черно море се свързват с изследователската работа на К. Уилямс (Williams 1989), М. 
Целе (Zelle 1997), Й. Побломе (Poblome 1999), Т. Книпович (Книпович 1952, 289-326), Д. Журавлев 
(Журавлев 1998; Журавлев 2010; Zhuravlev 2009, 25-94), Е. Кюнелт (Kühnelt 2008), К. Домзалски 
(Domzalski 2011, 163-178), Н. Сон и М. Шапцев (Сон, Шапцев 2012, 83-103). 

Червенолаковата керамика от Среден Дунав и Западните Балкани също е обект на активно про-
учване. Основните изследвания за Панония принадлежат на О. Брукнер (Brukner 1971, 33-57; Brukner 
1981), Б. Викич (Vikić 1971, 93-114), В. Даутова-Рушевлян (Dautova-Ruševljan, Brukner 1992), А. Наг 
(Nagy 2015-2016; Nagy 2016, 633-641), а от Горна Мизия – на Л. Биелаяц (Bjelajac 1990), С. Фидановски 
(Фидановски 1990) и Т. Цветичанин (Cvjetićanin 2010). За територията на Римска Македония и Ахея 
заслужава да се отбележат трудовете на Ф. Вааге (Waagé 1933, 279-328), Х. Робинсън (Robinson 1959) 
и В. Андерсън-Стоянович (Anderson-Stojanović 1992).

10 Под названието terra sigillata се разбира керамичната продукция с качествено червено (в някои случаи черно) лаково 
покритие от късноелинистическата или римската епоха. 
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През 70-те години на миналия век започва по-обстойното изучаване на римската лакова кера-
мика от провинция Дакия. Първото обобщаващо изследване принадлежи на румънския специа-
лист Г. Попилиан. В неговата монография „Римска керамика от Олтения“ е направена сравнително 
пълна типология на откритите изделия, като голяма част от нея е с лаково покритие (Popilian 1976). 
За първи път е отчетен значителен внос от долномизийския керамичен център при с. Бутово. На 
базата на откритите материали авторът допуска, че работилниците в Ромула са подпомагани в ор-
ганизационно отношение от бутовски майстори (Popilian 1976, 148). Въпреки изказаното мнение, 
засега е трудно да се докаже, че подобна на бутовската керамика е произвеждана на място, и е по-
вероятно тя да е пристигала в Ромула под формата на импорт. Освен това изследване, с името на 
Попилиан се свързват и други важни публикации по темата (Popilian 1981, 25-46; Popilian 1984, 46-
54; Popilian 1997, 7-20; Popilian, Grosu 2003, 60-74).

В по-ново време се наблюдава активен интерес и към производството на керамика в Дакия. 
През периода 1990-1999 г. И. Митрофан пуска в научно обръщение поредицата от кратки съобще-
ния за комплекса в Микасаса, чиято дейност е свързана с изработването на релефна керамика в ка-
лъпи (Mitrofan 1990, 129-138; Mitrofan 1991, 173-200; Mitrofan 1995, 175-188; Mitrofan 1999, 166-173). 
Макар че обнародваните материали не са малко, все още липсва пълна публикация на изделията от 
въпросната работилница. 

Напоследък обобщаващи научни трудове за местата с производствена дейност в Румъния са 
дело на В. Русу-Болиндец (Rusu-Bolindeţ 2007; Rusu-Bolindeţ 2011, 91-115). Тя оглавява редакторския 
екип на един изключително ценен за това изследване каталог, включващ 910 керамични екземпля-
ра, произхождащи от различни места в Румъния (Rusu-Bolindeţ et al. 2018). Също под нейната глав-
на редакция е отпечатано първото издание на сборника, озаглавен „Атлас на римските керамични 
работилници в провинция Дакия и Долна Мизия/Малка Скития (I – VII в.)“. Сред изследваните 
обекти от дакийската територия се откриват дългоочаквани статии за центровете при Поролисум 
(Lăzărescu, Sidó 2018, 31-53), Бранковенещи (Sidó 2018, 55-68), Потаиса (Andone-Rotaru, Nedelea 
2018, 69-90), Албурнус Майор (Bocan, Neagu 2018, 91-114), Апулум (Egri 2018, 115-129), Разбойен – 
Четате (Botiș 2018, 143-156) и Дробета (Iliescu 2018, 157-173).

ОСНОВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПРОУЧВАТЕЛИ  
ЗА ЧЕРВЕНОЛАКОВАТА КЕРАМИКА МЕЖДУ ДУНАВ И БАЛКАНА 

Пръв Б. Рутковски, базирайки се на проучвания по Долнодунавския лимес, проследява раз-
пространението на керамика от известните дотогава комплекси с производствена дейност между 
Дунав и Балкана (Rutkowski 1963-1964, 47-49). По-късно, в предварително съобщение за керамиката 
от Нове, Е. Кленина прави опит да възстанови хронологическата картина относно дейността на 
местата с пещи (Klenina 2002, 695-703). През 2006 г. излиза от печат и пълната публикация на из-
следваните материали, озаглавена „Трапезна и кухненска керамика от Нове през III-VI в. (Северна 
България)“ на руски език (Кленина 2006). В нея Кленина включва и форми с червенолаково по-
критие, но липсват ясни критерии при определяне на отделните типове. Според авторката някои 
от представените паници, купи, чаши, кани, кратери и гърнета са произведени в района на Нове. 
Изказаното мнение предстои да бъде доказано по-убедително, тъй като в негова подкрепа са пред-
ложени единствено косвени данни и резултати от няколко археометрични анализа. 

Първото обобщаващо изследване за отделна категория съдове принадлежи на полския архео-
лог П. Дичек (Dyczek 1999). В монографията си за римските амфори от Долен Дунав и транспорт-
ните стоки през I – III в. той включва 36 типа съдове. Три от тях (тип 30, 34-35) принадлежат на 
червенолакови форми с равно дъно или към т.нар. „трапезни“ амфори, за които има преки или 
косвени данни, че са произвеждани в комплексите край Павликени и Бутово през периода вто-
ра половина на II – първа половина на III в. Въпреки че някои от тях са открити в ясно датиран 
контекст, авторът ги отнася в твърде широки хронологически рамки от II до IV в. Няколко годи-
ни по-късно по същата тема се появявява и изследването на румънския проучвател Д. Параскив 
(Paraschiv 2006). 

В края на 90-те години на миналия век е обнародван и керамичният комплекс от разкопките 
на британския екип в Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 57-296). Авторът на публикацията, Р. 
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Фолкнър, отделя сериозно внимание и на червенолаковата керамика, представена от 604 екземпля-
ра. Предложената класификация е базирана на разделение по технологични критерии, а образците 
са разгледани единствено чрез кратко каталожно описание, включващо и коментар за отделните 
групи. Датирането на керамичните находки се основава на контекста на откриване, като са прене-
брегнати публикуваните паралели от други места, дори от точно датирани комплекси. Оттук произ-
хождат и неточностите при хронологическото разпределение на изследваните материали. Въпреки 
че обръща внимание на факта, че в късните пластове се намират и по-ранни материали (II – първа 
половина на III в.), авторът отнася голяма част от формите след трета четвърт на III в, датирайки ги 
дори до V в. Изключвайки тези недостатъци, публикацията на Фолкнър е особено полезна поради 
наблюденията му относно снабдяването на Никополис ад Иструм с луксозни червенолакови изде-
лия от местата с пещи. Приносни са и направените заключения както за местното производство, 
така и за външните влияния върху него. 

Интересът към римската керамика от територията между Дунав и Балкана е отразен в редица 
румънски изследвания. В отпечатаната през 2000 г. монография на А. Сучевяну са обнародвани 
голямо количество керамични находки от Истрия (Suceveanu 2000). Представената типология не 
е базирана на специално разработени критерии, а се основава на такива от вече известни трудове. 
Включената червенолакова и обикновена керамика е разделена в няколко основни групи – купи, 
чаши, паници, гърнета, кани и амфори. Прави впечатление отсъствието на характерни за епохата 
категории съдове като цедилки, кратери или патери. Въпреки лисата на някои форми проучване-
то на Сучевяну остава най-значимият труд за района на западнопонтийското крайбрежие. Друга 
приносна статия с обобщаващ характер, относно керамичното производство в Истрия и близката 
околност, принадлежи на Ю. Илиеску и Ф. Ботиш (Iliescu, Botiş 2018, 193-209). 

Нов етап в проучването на керамичното производство в североизточната част на Долна Мизия 
настъпва след откриването и обнародването на производствения комплекс във викуса източно от 
Дуросторум. Първоначално е отпечатана статия, представяща грънчарските пещи (Muşeţeanu et al. 
1998-2000, 411-423), a малко по-късно излиза и монографията на К. Мушецяну с типология на от-
критите керамични форми (Muşeţeanu 2003). Според автора част от пещите са свързани с цивилни 
производители, а останалите са експлоатирани от военни части. Първите са отнесени към периода 
от началото на II до средата на III в., докато последните функционират до 70-те години на IV в. В из-
следването на Мушецяну липсва доказателствен материал11 за местното производство на съответ-
ните типове. Изработването на битова керамика край Дуросторум е засвидетелствано категорично, 
но със сигурност една част от намерените изделия са дело на други провинциални работилници, а 
не на местните грънчари. Последното се потвърждава от бракуваната продукция и калъпите, които 
са публикувани подробно едва през 2018 г. (Rusu-Bolindeţ et al. 2018, № 782-804). В едно наскоро от-
печатано обобщаващо изследване за този комплекс А. Бълтък също поставя работата на пещите в 
рамките на II – IV в., като пояснява, че на този етап е трудно да се разграничат два отделни периода 
(Băltăc 2018, 211-223). 

Важно място в изследванията по темата заема публикуваната съвсем наскоро дисертация, 
посветена на занаятите в провинция Долна Мизия, от румънския археолог Г. Нуцу (Nuţu 2019). В 
глава IV за керамичното производство е направен детайлен преглед на отделните работилници. 
Базирайки се на обнародваната информация, Нуцу достига до приносни заключения относно бла-
гоприятстващите фактори за възникване и развитие на грънчарските работилници. Основателни 
са и наблюденията му за износа на изделия от ателиетата около Никополис ад Иструм, към места-
та с други синхронно дейставащи производствени комплекси в провинция Долна Мизия и Дакия 
Малвензис, където те оказват силно влияние върху местната продукция. 

С темата за импорта и местната изработка на керамика в района на римска и късноантична 
Добруджа се занимават също Ф. Тополяну, К. Кройтору, Л. Хшановски (Topoleanu 2000; Topoleanu, 
Croitoru 2015; Topoleanu, Chrzanovski 2016, 181-192), А. Опайц (Opaiţ 2003, 215-218; Opaiţ 2004), 
В. Бауман (Baumann 2008, 207-250; Baumann 2009, 193-216; Baumann 2018, 225-238), К. Бъженару 
(Băjenaru 2013, 41-110; Băjenaru 2014, 105-132; Băjenaru 2018, 239-257), В. Русу-Болиндец (Rusi-
Bolindeţ 2010, 410-419), Д. Елефтереску (Elefteresku 2016, 159-185).

11 Например бракувана продукция и калъпи.
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ОСНОВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ТЕМАТА В БЪЛГАРСКАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
ЛИТЕРАТУРА

До средата на ХХ в. в българската специализирана литература не са известни обобщаващи пуб-
ликации по темата. Дотогава римската керамика е позната само от обнародването на отделни на-
ходки или от най-общото ѝ споменаване. 

Началото на активно проучване на червенолаковите изделия в България е положено от Ал. 
Димитрова-Милчева със статията „За производството на Terra sigillata в нашите земи“ (Димитрова 
1961, 27-34). Публикацията включва анализ на откритите калъпи за изработване на релефна кера-
мика от Нове, Луковит и щемпели за отпечатване върху съдове от Монтана. По-късно същите пред-
мети са препубликувани многократно от Димитрова-Милчева в редица български и чуждоезични 
издания (Димитрова-Милчева 1994, 238-246; Димитрова-Милчева 2008, 119-161; Dimitrova-Milčeva 
1987, 515-526; Dimitrova-Milčeva 2000). Авторката твърди, че луковитският калъп за изработване 
на купи тип Драгендорф 37 и фрагментът от Нове са доказателство за наличието на червенолаково 
производство още от края на I или самото начало на II в. в провинция Долна Мизия. Засега изказа-
ното преположение остава без основателни аргументи, тъй като все още не са известни цели съдове 
или фрагменти, които са били изработени в разглежданите калъпи.

Основната изследователска дейност на А. Димитрова-Милчева е свързана с импорта на луксозна 
керамика и местното производство в провинция Тракия и Мизия/Долна Мизия в периода от I до III в. 
(Димитрова-Милчева 1994, 238-246; Dimitrova-Milčeva 1979, 293-300; Dimitrova-Milčeva 1987, 515-526; 
Dimitrova-Milčeva 1990, 125-133; Dimitrova-Milčeva 1992, 479-496; Dimitrova-Milčeva 2000). През по-
следните години нейните проучвания са обобщени в студията „Луксозна керамика – импорт и местно 
производство от Тракия и Мизия през I-III в. сл. Хр.“ (Димитрова-Милчева 2008, 119-161). В нея де-
тайлно е проследен вносът на източна и западна сигилата в двете провинции. Местното производство 
също е засегнато. В заключение авторката обединява керамиката от Павликени, Бутово, Ромула и 
Микасаса в една група, базирайки се на общия стил и декоративен репертоар. Тук трябва да се обърне 
внимание на значителната разлика в продукцията на изброените производствени комплекси. От дру-
га страна, част от тези работилници не са функционирали синхронно във времето12, което изключва 
възможността изработваните в тях изделия да бъдат обединявани в една група. 

Действителен тласък в изучаването на местната червенолакова керамика настъпва след от-
криването на няколко значими работилници в района на Никополис ад Иструм. Благодарение на 
целенасочената работа на българския изследовател Б. Султов, през периода от 60-те до началото 
на 80-те години на миналия век са проучени големи площи от производствените комплекси в с. 
Бутово, Павликенско, м. Кашлата при с. Хотница, Великотърновско, и м. Върбовски ливади край 
Павликени. В резултат на двадесетгодишни разкопки са разкрити останките на над 100 керамични 
пещи, стотици цели съдове, около 200 000 фрагмента, над 200 калъпа и различни грънчарски ин-
струменти (Султов 1981, 2).

 Богатата публикационна дейност на Б. Султов се изразява в множество предварителни съ-
общения на резултатите от проучените места с пещи и кратки обобщения за откритата продук-
ция (Султов 1962а, 30-34; Султов 1969, 12-24; Султов 1972а, 21-28; Султов 1976; Султов 1977, 9-62; 
Султов 1979, 18-24; Sultov 1979, 103-110). През 1985 г. е отпечатана и монографията „Керамично 
производство на територията на Никополис ад Иструм (II-IV в.)“, на английски език (Sultov 1985). 
Изследването включва описание и хронология на разкритите производствени комплекси, органи-
зация на производството, технология и типология на формите. Нужно е да се отбележи, че по-
следната не е съобразена с типологически критерии, което довежда до неточности в определянето 
на някои форми. В заключителната част е направен опит за възстановяване на хронологическата 
картина и етническата принадлежност на грънчарите. 

Освен безспорно приносния елемент, в изследванията на Султов са допуснати и редица неточ-
ности. На първо място стои липсата на конкретизация относно хронологията на отделните про-
изводствени комплекси. Няколко пъти той променя датировката на обектите, дори в едно и също 
изследване изказва различни мнения по въпроса. Въпреки това, работата му е основополагаща и 

12 Виж глава IV.
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представлява първи опит за обобщение по темата в район, засягащ пряко разглежданата територия. 
Последователите, наследили богатия подемен материал от археологическите разкопки на Б. 

Султов, са Г. Кабакчиева, П. Владкова и С. Султова. Само няколко години след отпечатване на не-
говата монография излиза и проучването им, озаглавено „Керамични центрове на територията на 
Никополис ад Иструм II – IV в.“ (Kabakčieva et al. 1988). Базирано на Султовата типология, в него са 
добавени и други групи от червенолакови изделия – подноси, кратери, патери, лампи и теракоти. 
Каталогът включва над 300 цели съда, фрагменти, калъпи и грънчарски инструменти. За съжаление 
голяма част от находките са представени само под формата на кратко текстово описание. Липсват 
достатъчно фотографии и графични изображения, което прави това издание трудно използваемо 
за изследвачите на римска керамика. 

Първоначално научната дейност на Г. Кабакчиева е свързана с изследвания на червенолаковите 
изделия в провинция Тракия. Основни статии по темата са „Състояние на проучванията на ке-
рамиката от римската епоха в Южна България“ (Кабакчиева 1982, 101-107) и „Типология и хро-
нология на глинените червенолакови паници от Тракия (I-IV в.)“ (Кабакчиева 1983, 1-12). Нейно 
дело е монографията за керамиката от вилата при Ивайловград, от 1986 г. (Кабакчиева 1986а). По 
същото време Кабакчиева защитава дисертация за „Червенолаковата трапезна керамика от Тракия 
I – IV в. (Кабакчиева 1986б), където са направени важни заключения, засягащи и производствените 
комплекси в Долна Мизия. Обърнато е внимание на факта, че продукцията на големите работил-
ници край Павликени и Бутово не е разпространена на юг от Балкана. По-късно изследователката 
се занимава и с импорта на луксозна керамика от Галия и Панония в Долна Мизия (Кабакчиева 
1994, 148-170; Kabakčieva 1996, 119-125; Kabakčieva 1997, 33-39; Kabakčieva 2001, 199-201), както и с 
разпространението на бутовска керамика в Ескус (Kabakčieva 1990, 67-76).

Друг автор, посветил се на римското керамично производство в градската територия на 
Никополис ад Иструм след проучвателската дейност на Б. Султов, е П. Владкова. Нейните публи-
кации по темата са плод на дългогодишна теренна и творческа дейност. Сред по-ранните ѝ ста-
тии внимание заслужават изследванията за декоративните орнаменти върху керамичните подноси 
(Владкова 1991, 129-137; Владкова 2005, 80-82). По-късно, в няколко поредни издания, проучва част 
от дребните находки, намерени от Султов в комплекса при м. Върбовски ливади край Павликени 
(Владкова 1995, 75-86; Владкова 2009, 38-49; Владкова 2010а, 29-46; Владкова 2010б, 255-266). 
Направените наблюдения върху технологията и потреблението на керамични изделия не след съл-
го са обобщени в монография, озаглавена „Античен производствен център при Павликени (Долна 
Мизия)“ (Владкова 2011). В нея главно място заема предложената периодизация със своите три пе-
риода: първи – от 80-те години на I до към 70-те години на II в.; втори – от края на предходния до 30-
те години на III в.; трети – от края на III до 60-70-те години на IV в. Базирайки се на нумизматичния 
анализ и отделни дребни находки, Владкова свързва първия период в комплекса с животновъдство-
то, втория – с керамично производство, а през последния е посочено, че обитателите нямат нищо 
общо с предходните дейности. Без да обърне внимание на огромното количество от намерените там 
изцяло запазени съдове и фрагменти, тя поставя неточно производството във втори период. Както 
ще стане ясно по-долу в текста, изработването на керамика край Павликени трябва да се отнесе 
най-общо от първите десетилетия на II в. до 170/171 г13. Като изключим последното, изследванията 
на П. Владкова са с подчертано приносен характер и представляват положителен опит в изследва-
нията на керамиката от римската епоха южно от Долен Дунав. 

Важни наблюдения върху разглежданата проблематика прави българският археолог Г. Кузманов. 
Въпреки че някои от основните му научни трудове са насочени към периода на късната античност, 
неговият принос е неоспорим. В заключителната част на монографията му за ранновизантийската 
керамика от диоцезите Тракия и Дакия е направено важно обобщение относно прехода в развитие-
то на съдовете от римската към късноантичната епоха (Кузманов 1985). Ясно е подчертан фактът, 
че периодът на упадък през втората половина на III в. допринася за понижаване качеството на из-
работка и редуциране броя на формите. 

Друго важно изследване на Г. Кузманов по темата е посветено на античните лампи от колекци-
ята на Националния археологически музей в София (Кузманов 1992). Включените материали са 

13 Виж глава IV. 
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керамични и метални находки, обособени в три големи групи от гръцки, римски и късноантични 
изделия. Изготвената класификация е ясно дефинирана чрез три основни критерия: технологи-
чен, хронологически и типологичен. По-късно идентична методология е използвана и в структу-
рата на монографичното изследване на Н. Торбов, озаглавено „Антични лампи от Северозападна 
България“ (Торбов 2014). В допълнение към споменатите публикации за изделията със специално 
предназначение от българската територия за разглеждания район трябва да се отбележат и трудо-
вете на А. Минчев (Минчев 1977, 166-169) и С. Султова (Султова 1991, 116-128). 

В най-ново време, започна и детайлното проучване на съоръженията за изпичане на керамика. В 
изследване на А. Харизанов за първи път е събрана голяма част от информацията за проучени пещи 
от периода I – VI в. (Харизанов 2019). Представената типология е изработена въз основа на вече по-
знати изследвания по темата. Направен е опит за допълване на периодизацията на производствените 
дейности в някои работилници, а при други е предложена цялостна хронология за функциониране на 
местата с пещи. И тук, както при други вече разгледани по-горе публикации, не е обърнато нужното 
внимание на продукцията, изработена и изпечена в съоръженията. Въпреки немалкото количество 
публикувана информация, авторът се доверява изцяло на обявената по-рано хронологическа интер-
претация за обекти като Върбовски ливади край Павликени и Бутово. Последното води до разми-
наване с действителната датировка на пещите от споменатите производствени комплекси14. Освен 
разгледания научен труд, теренната и творческа дейност на А. Харизанов е свързана с проучване на 
грънчарските сушилни през римската епоха (Harizanov 2016a, 32-38). С приносен характер са също 
неговите изследвания за някои керамични работилници в провинция Тракия (Harizanov 2016b, 581-
594) и разпространението импортни стоки по трасето на Диагоналния път (Harizanov 2020, 75-110). 

В последно време от българска страна се засилва интересът и към римските амфори. Неотдавна 
бе обнародвана монографията на Д. Добрева за търговските контакти на провинциалните центрове 
в Долна Мизия и Тракия по данни от транспортните съдове (Dobreva 2007). Друго близко изследва-
не по темата е дисертационният труд на Н. Бориславова (Бориславова 2017), чието публикуване се 
очаква с голям интерес от регионалните изследвачи на керамика. 

Наскоро публикувани са и две статии на автора, представящи продукцията на два големи про-
изводствени комплекса. В студията за керамиката от м. „Върбовски ливади“ край Павликени е на-
гледно илюстриран репертоарът от съдове, чиято изработка намясто е категорично доказана. За 
всяка отделна форма е направена прецизация на датировката (Ivanov 2019а, 1-31). За първи път са 
представени и материалите от керамичната работилница край с. Каравелово, обл. Шумен, където 
всеки тип е ясно класифициран и поставен в тесни хронологични рамки (Ivanov 2019b, 267-284).

До неотдавна археологическите разкопки на производствени комплекси от римската епоха в земи-
те между Дунав и Балкана се ръководиха от В. Ханджийска (м. Селището при с. Сухаче, общ. Червен 
бряг) и К. Чакъров (м. Върбовски ливади край Павликени). Извършваните от тях целенасочени про-
учвания на местата с пещи целяха изясняване на проблемите, свързани с хронологията на обектите. 
Въпреки осъществените теренни дейности, работа им остана позната единствено от ежегодните архе-
ологически доклади, а обобщаващи публикации по темата от тяхна страна все още липсват.

***

От историографския преглед става ясно, че до момента съществуват публикации само за от-
делни райони или обекти. Сравнително добре е представена керамиката от Нове, Никополис ад 
Иструм, близките му производствени работилници, както и материалите от Дуросторум и Истрия. 
За останалите части разполагаме единствено с кратка информация от няколко места по Дунавския 
лимес и вътрешността. 

Отсъствието на археологически данни за цели райони от изучаваната територия дава ясна пред-
става за актуалното състояние на проучванията у нас. Обнародваната информация за керамичната 
продукция и производствени комплекси до момента е незадоволителна. Налице е значително изо-
ставане от европейските изследвания на проблематиката. Липсата на обобщаващо изследване вър-
ху местната червенолакова керамика от земите между Дунав и Балкана предопредели написването 
на настоящето проучване. 

14 Виж глава IV.
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ГЛАВА II

Класификация, типология и хронология

Класификация
Изработването на нова класификация на червенолаковата керамика се налага поради някол-

ко причини. На първо място стои липсата на ясни критерии при изготвянето на класификациите, 
познати от досегашните изследвания от разглежданата територия. От друга страна, стои необхо-
димостта от прецизиране на вече съществуващите рамки при определяне на отделните категории 
съдове. Въведените от Б. Султов названия, като „глинени изделия с две дръжки“ или „амфоровидни 
съдове“ (Sultov 1985), не са приемливи, тъй като могат да се приложат за най-разнообразни форми 
(чаши, кани и т.н.). В тук предложената класификация, за разграничаване на отделните групи, са 
взети под внимание изчислените параметри на съдовете във всяка от тях. Това позволи тези с близ-
ки параметри да формират свои класове, които по между си са взаимноизключващи се.

Класификацията се базира на метода за разпределение, разработен през 50-те години на мина-
лия век от А. Шепард (Shepard 1956, 228-230, fig. 21-21). За отворените форми (паници, купи, подно-
си, чаши, кратеровидни съдове, кратери и патери) е използван най-опростеният вариант, при който 
те са разграничени чрез изчисляване съотношението на височината към максималния диаметър на 
съдовете (височина/диаметър).15 Получените стойности при отворените съдове са следните:

1. Паници (плитки съдове за хранене) – 0,16 ÷ 0,29
2. Купи (дълбоки съдове за хранене) – 0,38 ÷ 0,62
3. Чаши – 0,73 ÷ 1,40
4. Кратерите и кратеровидните съдове също са част от тази група и частично попадат към категорията 

на чашите (0,75 ÷ 0,90), но предвид големия им размер и различна функция са определени отделно. 
Класовете на затворените съдове (кани, „трапезни“ амфори, гърнета и долиуми) са определени 

въз основа на формални особености при най-характерните техни елементи: устие, шия, рамене, 
придънна част, дъно. 

Битовата керамика от производствените комплекси се разделя най-общо на следните категории: 
трапезна, кухненска, керамика за съхраняване на продукти и такава с религиозно предназначение 
(обр. 1). Трапезните червенолакови форми включват паници, купи, чаши, кани, запушалки, „тра-
пезни“ амфори и кратеровидни съдове. Кухненската керамика е представена единствено от цедил-
ки. Керамиката за съхранение включва гърнета, похлупаци и долиуми. Към съдовете с религиозно 
предназначение принадлежат кратери и патери16.

Типология и хронология 
Типологическата принадлежност на всеки клас съдове е разграничена въз основа на специфич-

ните формални белези, които притежават. Изведените варианти от своя страна са резултат от ана-
лиза на украсата и нейни специфики в техниката на нанасяне.

Изследваният материал се състои от изцяло запазени съдове и фрагменти от проучваните обек-
ти. Около 40% от него е вече известен от специализираната литература, а останалата част е предста-
вен тук за първи път. Включени са 441 образци, за които има преки или косвени данни, че са изра-
ботени в разглежданите производствени комплекси. Взета е под внимание бракуваната продукция, 
маниерът на изпълнение, цветът на изпечената повърхност и лаковото покритие.

Трапезна червенолакова керамика
Според функицията на съдовете, групата се разделя най-общо на съдове: за хранене и под-

насяне на храна – паници, купи и подноси; за пиене – чаши; за сервиране на течности – кани, 

15 При определяне на пропорциите на образците със силно извито навън устие, е взета предвид максималната ширина на 
тялото, а не максималният диаметър при ръба. 
16 Отделните форми са свързани относитетелно с дадена категория съдове, тъй като някои от тях са изпълнявали повече 
от една функция. Последното се отнася най-вече за групата на култовата керамика.
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„трапезни“ амфори и кратеровидни съдове (?). Трапезната керамика заема най-голям дял от про-
изводствения репертоар на включените работилници и представлява около 80% от собствената 
им продукция.

ПАНИЦИ17 (кат. № 1 – 58; обр. 2 – 8; карта 3)
Паниците са представени от 15 типа. От тях 9 присъстват в типологията на Б. Султов (Sultov 

1985), заедно с 4 форми съвпадащи с каталога на керамиката от Нове (Кленина 2006) и 3 вида па-
ници от провинция Тракия (Кабакчиева 1983, 1-12). Останалите 6 типа са от наскоро обособени 
разновидности (Ivanov 2019а, 1-31; Ivanov 2019b 267-284), принадлежащи към репертоара на атели-
етата при Бутово, Каравелово и Мездра, като 3 от тях се показват за първи път.

ПАНИЦИ ТИП I (кат. № 1 – 6) 
Кабакчиева 1983, паници тип VIII; Sultov 1985, паници тип 2 и 4а; Ivanov 2019а, паници тип I
Паници с конична форма и равна придънна част. Силно извит навън ръб (понякога и надолу) 

на устието с широка врязана линия върху горната повърхност. От вътрешната страна, върху сте-
ните и дъното – пояси от ролетирана украса (вариант А) или щемпелувана planta pedis (вариант Б). 
Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. Диаметърът 
на устието варира от 18,0 до 30,0 см; височината – от 3,8 до 5,3 см; диаметър на дъното – от 8,0 до 
11,0 см.

Паници от тип I представляват близка имитация на форма Драгендорф 18 от италийската си-
гилата (Dragendorf 1895). Близък паралел предлага и форма 5А-В от северноафриканската черве-
нолакова керамика, появила се в края на I в. (Hayes 1972, 20-28, fig. 2-3). Типът е разпространен в 
Никополис ад Иструм, където произхожда от пласт, датиран в 100-130 г. (Falkner 1999, 172-174, № 
416, 418). Същите паници са открити и в м. „Калвака“ край с. Бутово, Великотърновско, в гроб за-
едно с монети на император Антонин Пий (138-161 г.) (Sultov 1985, 63). 

17 Под наименованието паници в случая са определени плитките съдове за хранене (височина – от 3,0 до 7,0 см; диаметър 
– от 15,0 до 36,0 см). Изчисляването на съотношението височина/диаметър, ясно разграничава включените образци от 
купите – дълбоки съдове за хранене (височина – от 2,2 до 15,0 см; диаметър – от 7,4 до 31,0 см).

Обр. 1. Класификация на червенолаковата керамика.
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Производството на този тип започва през първа/втора четвърт на II в. и продължава до третата 
четвърт на същото столетие. Изработван е основно в производствения комплекс в м. Върбовски 
ливади край Павликени. 

ПАНИЦИ ТИП II (кат. № 7 – 15) 
Sultov 1985, паници тип 3 и 4c; Кленина 2006, паници тип 8; Ivanov 2019а, паници тип II
Паници с формата на приплесната сфера. Масивен, силно издаден навън и завит надолу ръб 

на устието. Върху горната повърхност на устието са нанесени „запетаи“, изпълнени в барботинна 
техника (вариант А). От вътрешната страна, върху дъното, се срещат и пояси от ролетирана укра-
са (вариант Б) или врязани линии с щемпелуван planta pedis (вариант В). Пръстеновидно столче. 
Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. Диаметърът на устието е от 15,0 до 
31,0 см; височината – от 3,0 до 6,0 см; диаметър на дъното – от 6,3 до 11,0 см.

По традиция изследователите определят тези паници като пряка имитация на сигилатната 
форма Драгендорф 36 (Dragendorf 1895; Sultov 1985, 64; Иванова 2006, 289). Аналогична е и форма 
2C от северноафриканската червенолакова керамика (Hayes 1972, 20, fig. 2). Близък паралел на типа 
произхожда от гроб в „Голямата могила“ край с. Мъдрец, Старозагорско, който е датиран най-къс-
но до средата на II в. (Буюклиев 1984, 29-30; Иванова 2006, 290). Идентични паници са открити и в 
некропола край с. Бутово заедно с монети на императорите Антонин Пий и Марк Аврелий (Sultov 
1985, 64). Типът е добре познат и във военните лагери по Дунавския лимес – Нове и Трезмис (Opaiţ 
1980, 339, fig. XIV 2; Sultov 1985, 64; Dyczek 1987, 268, fig. XIII 3; Кленина 2006, 92). Произвежда се от 
първа половина на II  в. до 70-те години на същото столетие в комплексa при м. Върбовски ливади 
край Павликени. 

ПАНИЦИ ТИП III (кат. № 16) 
Кабакчиева 1983, паници тип 10; Sultov 1985, паници тип 5; Ivanov 2019а, паници тип IV
Паници с полусферична форма и сложно профилиран ръб на устието. Две плоски декоратив-

ни дръжки, закрепени непосредствено под устието. Дъното е равно, върху пръстеновидно столче. 
Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. Диаметър на устието – 24,0 см; висо-
чина – 6,0 см; диаметър на дъното – 9,5 см.

Прототипът на тези съдове може да се търси сред формите на „понтийската сигилата“ (Hayes 
1985, 143, fig. XXIII 2), които се датират най-общо в края на I-III в. Тази форма съвпада приблизител-
но с Тип 10 от типологията на червенолаковите паници в Тракия на Г. Кабакчиева, където разглеж-
даните съдове се поставят в периода II-III в. (Кабакчиева 1983, 7). Идентични паници са открити 
при проучването на некропола при м. „Калвака“ край с. Бутово в гробове, датирани с монети на 

Карта 3. Териториално разпространение на отделните типове паници през II – III в. 
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Обр. 2. Трапезна червенолакова керамика. Паници (рисунки на С. Иванов). Варианти A,B,C = варианти А, Б, В.
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император Антонин Пий (Sultov 1985, 64). Друг паралел е известен от пътната станция Ад Радицес18 
на пътя Ескус-Филипопол, където е намерен заедно с монети от II в. 

Типът е произвеждан в производствения комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени, а 
неговата поява и употреба може да се постави в интервала втора-трета четвърт на II в. 

ПАНИЦИ ТИП IV (кат. № 17 – 22) 
Кабакчиева 1983, паници тип VII; Sultov 1985, паници тип 1c; Ivanov 2019а, паници тип VI
Паници с долна полусферична и горна цилиндрична част, разграничени помежду си с ясно из-

разен ръб. Леко издадено навън устие. Отвътре върху дъното – пояси от ролетирана украса (вари-
ант А), като в някои случаи има отпечатана planta pedis в комбинация с врязани линии (вариант Б) 
или ролетиране (вариант В). При някои екземпляри се наблюдава също нанесена с ролка украса 
върху външната повърхност и две широки врязани линии. Пръстеновидно столче. Оранжева глина 
без примеси, с покритие от оранжево-червен лак. Диаметърът на устието варира от 16,0 до 26,5 см; 
височината – от 4,2 до 5,4 см; диаметър на дъното – от 6,5 до 10,8 см.

Предшественикът на паниците от тип IV трябва да се търси в репертоара на „понтийската си-
гилата“, като най-близки са форми 1 и 8, датирани в края на I – II в. (Hayes 1985, 133, fig. XХII/8-10). 
Съдовете с тази форма се доближават най-много до тип VII от типологията на червенолаковите 
паници от Тракия, въпреки, че тук те са отнесени в твърде широки хронологически граници – от I 
до IV в. (Кабакчиева 1983, 5, обр. 7). Според Б. Султов производството на съдове от този тип започ-
ва през втората половина на II в. (Sultov 1985, 62). По-точна информация черпим от инвентара на 
гробове в могила № VI край с. Горско Абланово, Търговищко. Оттук произхождат близки паралели 
на въпросния тип паници, открити заедно с монети, най-късната от които е от времето на импера-
тор Антонин Пий (138-161 г.) (Торбатов 2012, 297-298, обр. 13/1-2, обр. 14/1-2). Аналогични съдове, 
документирани при проучванията на Никополис ад Иструм, произлизат от пласт с материали отне-
сени към 130-175 г. (Falkner 1999, 182-184, № 478, 482, 486, 493). Подобни паници, датирани в първа 
половина на II в., са известни и от проучванията на керамична пещ върху левия бряг на Асар дере, 
във Външния град на средновековна Плиска (Иванов, Стойчев 2013, 167, табл. 1/1,4,6,10). 

Находките от района показват, че типът е изработван приблизително от втората до третата чет-
върт на II в., в производствения комплекс край Павликени. Близки по форма паници, датирани в 
първа половина на III в., са познати и от работилницата върху н. Свети Атанас при гр. Бяла19. 

ПАНИЦИ ТИП V (кат. № 23 – 25) 
Sultov 1985, паници тип 1а; Ivanov 2019а, паници тип V
Цилиндрично-конични паници. Вертикален ръб на устието. Цилиндричната част е ограничена 

горе и долу с релефни пръстени. Плоско дъно с ролетирана украса върху вътрешната страна. Една 
широка врязана линия върху външната повърхност. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без 
примеси, покрита с червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 17,0 до 26,0 см; височина – от 4,5 
до 6,5 см; диаметър на дъното – от 7,0 до 11,0 см.

Прототипът на паниците от Тип V може да се свърже с „кипърската сигилата“ и по-точно с фор-
ма P 8 от типологията на Дж. Хейс (Hayes 1985, 133, fig. XVIII/15). Според Б. Султов производството 
на тези съдове започва от средата на II в. (Sultov 1985, 62). Това се потвърждава и от документира-
ните в Никополис ад Иструм образци, където според контекста на откриване са отнесени в 150-175 
г. (Falkner 1999, 182, № 483, 487). Точен паралел произхожда от работилниците за керамика, локали-
зирани край викуса на Дуросторум (Muşeţeanu 2003, 188, fig. 14/2).

През II в. типът се изработва в м. Върбовски ливади край Павликени, едновременно с негови 
нискокачествени имитации от работилницата край Хотница. Вероятно подобни паници се произ-
веждат и в Бутово, или друга работилница, в края на същото столетие. 

ПАНИЦИ ТИП VI (кат. № 26 – 30)
Sultov 1985, паници тип 6; Кленина 2006, паници тип 2
Паници с тяло във формата на приплесната сфера. Силно издаден навън и удебелен ръб на 

18 Непубликувани материали, събрани от терена след иманярска интервенция през 2017 г.
19 Непубликувани данни от разкопки на В. Йотов и А. Минчев през 2013 г.

20 



Обр. 3. Трапезна червенолакова керамика. Паници (рисунки на С. Иванов). 
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устието. Върху стените, отвътре – релефен ръб. Срещат се както екземпляри без декорация (ва-
риант А), така и отделни образци с ролетирана (вариант Б) или щемпелувана украса (вариант В). 
Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен до тъмнока-
фяв лак. Диаметър на устието – от 24,0 до 36,0 см; височина – от 4,0 до 5,4 см; диаметър на дъното 
– от 10,0 до 23,0 см.

Според Б. Султов производството на тези паници, се отнася в периода от края на II в. до средата на 
III в. (Sultov 1985, 64-65). Близки паралели са известни от Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 165, fig. 
9.19, № 359) и Нове (Кленина 2006, 90-91). Една част от включените екземпляри са открити при проуч-
ване на многослоен обект Мездра – Калето, където се датират в първа половина/трета четвърт на III в.

Паниците от този тип са произвеждани основно в комплексите при Бутово и Мездра през първа 
половина на III в. 

ПАНИЦИ ТИП VII (кат. № 31 – 32)
Sultov 1985, паници тип 6
Паници с конична форма на тялото. Силно извит навън и сложно профилиран ръб на устието. В 

горната част, стените са по-скосени. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, с покри-
тие от оранжево-червен лак. Диаметър на устието – от 27,5 до 32,5 см; височина – 5,5 см; диаметър 
на дъното – 15,0 см.

Близки паралели, датирани в първата половина на III в., са известни от проучванията на викуса 
при с. Камен, Великотърновско (Църов 1997, 135, обр. V/4), този източно от Дуросторум (Muşeţeanu 
2003, fig. 28/285), пътната станция Состра (Христов 2015а, 78, обр. 1/4) и светилището край Мездра. 

Производството на този тип се отнася в първа половина на III в. и е дело на грънчарите от ком-
плексите при Бутово и Мездра. 

ПАНИЦИ ТИП VIII (кат. № 33 – 36)
Паници с конична форма на тялото. Силно извит навън и удебелен ръб на устието. В горната 

част, стените са по-скосени. Известни са, както екземпляри без украса (вариант А) с една врязана 
линия върху горната повърхност на устието, така и образци с ролетирана украса, отвътре на дъното 
(вариант Б). Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен 
лак. Диаметър на устието – от 18,5 до 31,0 см; височина – от 4,6 до 5,0 см; диаметър на дъното – от 
7,5 до 12,0 см.

Паниците от този тип не са често срещани в района. Близък паралел на образците от тип III, 
предлагат екземпляри от Ескус (Kabakčieva 1990, 75, fig. 8) и светилището край Мездра. Изработвани 
са в Бутово и Мездра (?) през първа половина на III в.

ПАНИЦИ ТИП IX (кат. № 37 – 40)
Sultov 1985, паници тип 7; Кленина 2006, паници тип 9
Паници с конична форма на тялото. Заоблен ръб на устието. В горната част, стените са по-ско-

сени. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен лак. 
Диаметър на устието – до 32,0 см; височина – до 4,5 см; диаметър на дъното – до 22,0 см.

Според Б. Султов производството на този тип започва през втората половина на II в. За прото-
типи се предлагат както форма 18 от северноафриканската червенолакова керамика (Sultov 1985, 65; 
Hayes 1972, 43, fig. 6), така и форма 53 от т.нар. източна сигилата А (Кленина 2006, 92-93; Hayes 1985, 
fig. 7/3). Точни паралели на паниците от тип IX са често срещани при проучванията на Никополис 
ад Иструм (Falkner 1999, 183-186, fig. 9.26-9.27/507-510), викуса източно от Дуросторум (Muşeţeanu 
2003, fig. 29/299) и пътната станция Состра (Христов 2015а, 111, обр. 2/10). Според данните, с които 
разполагаме към момента, типът е произвеждан в Бутово през първа половина на III в.

ПАНИЦИ ТИП Х (кат. № 41)
Кленина 2006, паници тип 1 
Паници с конична форма на тялото. Удебелен и заоблен ръб на устието. Отвътре, върху стените 

– един релефен ръб. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, с покритие от светлока-
фяв лак. Диаметър на устието – 22,0 см; височина – до 4,5 см; диаметър на дъното – до 10,0 см.
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Обр. 4. Трапезна червенолакова керамика. Паници (рисунки на С. Иванов). 
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Обр. 5. Трапезна червенолакова керамика. Паници (рисунки на С. Иванов). 
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Обр. 6. Трапезна червенолакова керамика. Паници (рисунки на С. Иванов). 
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Обр. 7. Трапезна червенолакова керамика. Паници (рисунки на С. Иванов). 
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Близки паралели са известни от проучванията в Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 193, fig. 
9.29/562) и Нове (Кленина 2006, 90), датирани в периода от втора половина на III до V в20. Идентични 
екземпляри произхождат и от пътната станция Состра (Христов 2015а, 78, обр. 1/3), където са отне-
сени категорично в края на II – първа половина на III в.

ПАНИЦИ ТИП XI (кат. № 42 – 47)
Sultov 1985, паници тип 9; Кленина 2006, паници тип 13
Паници с конична форма на тялото. Силно извит навътре ръб на устието. Равно или конвексно 

дъно. Известни са, както екземпляри без украса (вариант А), така и такива с ролетирана (вариант 
Б) или в комбинация с флорален мотив нанесен с пръст върху все още влажния лак (вариант В). 
Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак. Диаметър на устието – от 21,0 до 
26,0 см; височина – от 4,0 до 6,0 см; диаметър на дъното – от 12,0 до 18,0 см.

Според Б. Султов, производството на тези паници започва през втората половина на III в. 
(Sultov 1985, 65). Типът е добре познат от проучванията в Никополис ад Иструм, Нове (Sultov 1985, 
65; Falkner 1999, 195, № 580; Кленина 2006, 93) и вилата при с. Кралев дол, общ. Перник (Найденова 
1985, 82, обр. 2/5). Близки паралели, датирани в III в., са познати от разкопките на римското свети-
лище край Мездра (кат. № 43 – 47) и пещите край с. Сухаче, Плевенско (Ханджийска 2016, 478, обр. 
2). Произвеждани са през първа половина на III в. в комплексите при Бутово и Мездра. 

ПАНИЦИ ТИП XII (кат. № 48 – 49)
Паници с конична форма на тялото. Силно извит навън ръб (в някои случаи и навътре) на ус-

тието. Равно или конкавно дъно. Откриват се, както образци без украса (вариант А), така и такива 
с врязани концентрични окръжности с коси насечки върху плоската част на дъното (вариант Б). 
Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен лак. Диаметър на устието – от 17,0 до 
18,0 см; височина – 3,5 см; диаметър на дъното – от 11,0 см.

Тези паници са известни в специализираната литература под наименованието керноси. Познати 
са от римските светилища при Мездра (кат. № 48 – 49) и край кастела Состра (Иванов 2013a, 197, 
обр. 1/2). Поставянето на керноси като гробен дар е характерно за няколко обекта от разглежданата 
територия. Подобни съдове са открити заедно с монети от времето на Септимий Север (193-211 г.) до 
Гордиан III (238-244 г.) при проучване на могилните некрополи край гр. Опака (Русев 2012, 352-353), 
селата Горско Абланово (Торбатов 2012, 261), Люблен, общ. Опака (Овчаров 1979, 42), и Могилец, общ. 
Омуртаг (Гинев 1986, 19-21). Производството на керноси в разглеждания период се е осъществявало 
на територията на Никополис ад Иструм (Sultov 1985, 87) и най-вероятно в комплекса край Мездра. 

ПАНИЦИ ТИП XIII (кат. № 50 – 53)
Ivanov 2019b, паници тип I – II
Паници с конична форма на тялото. Удебелен и сложно профилиран ръб на устието с леко наб-

раздяване върху външната повърхност. Пръстеновидно столче. Оранжево-кафява глина с примеси 
от шамот и покритие от червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 21,0 до 22,0 см; височина – 5,0 
см; диаметър на дъното – от 9,0 до 10,0 см. 

Паниците от тип XIII се приближават до сигилатната форма Драгендорф 47 (Dragendorf 1895). 
Близък паралел е известен и от проучванията нa керамичните пещи край Дуросторум, датирани във 
втората половина на II в. (Muşeţeanu 2003, 200, fig. 26/264). Идентични паници са открити при разкоп-
ките на пещ за битова керамика до раннохристиянска църква № 1 при аула до с. Хан Крум, Шуменско, 
където са отнесени в първата половина на III в. (Христов, Стоева 2013, 397, обр. 7). Типът се произ-
вежда основно в комплекса край с. Каравелово през периода края на II – първа половина на III в.

ПАНИЦИ ТИП XIV (кат. № 54 – 56)
Паници с полусферична форма на тялото. Удебелен и сложно профилиран навън и надолу ръб 

на устието. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак. 
Диаметър на устието – от 15,0 до 21,0 см; височина – от 4,0 до 6,0 см; диаметър на дъното – от 7,0 до 9,0 см.

20 Трудно е да си представим, как една керамична форма се е запазила съвсем непроменена в продължение на три столетия.
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Обр. 8. Трапезна червенолакова керамика. Паници и купи (рисунки на С. Иванов). 
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Паниците от тип XIV не са широко разпространени в района и засега са известни от производ-
ствените комплекси при Бутово, Мездра и пещите край викуса на Дуросторум (Muşeţeanu 2003, fig. 
19/114). Според данните от събраната археологическа информация, типът може да се отнесе към 
първа половина на III в.

ПАНИЦИ ТИП ХV (кат. № 57 – 58)
Паници с цилиндричноконична форма. Вертикален ръб на устието. Оранжева глина без приме-

си, с покритие от червен лак. Диаметър на устието – от 17,0 до 23,0 см. 
Засега тези паници са известни единствено от римското светилище край Мездра (кат. № 57 – 58), 

а произходът им трябва да се търси в близкия производствен комплекс, работил най-активно през 
първата половина на III в.

КУПИ (кат. № 59 – 157; обр. 8 – 13; карта 4)
Купите се състоят от 20 типа. В типологията на Б. Султов присъстват 12 форми. От тях 4 са опре-

делени неточно като чаши и 1 като паница (Sultov 1985). Част от представените купи се откриват и 
в публикацията на керамиката от Нове (Кленина 2006) и сред известните екземпляри от провинция 
Тракия (Кабакчиева 1983, 1-12). В настоящето изследване са включени и 7 нови типа от две наскоро 
издадени статии на автора (Ivanov 2019а, 1-31; Ivanov 2019b 267-284).

КУПИ ТИП I (кат. № 59 – 73) 
Sultov 1985, купи тип 2 и чаши тип 6а; Кленина 2006, чаши тип 4; Ivanov 2019а, купи тип I
Купи с полусферична форма и силно извит навън и надолу ръб на устието. Пръстеновидно 

столче. Украсата се състои от растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника (вари-
анти А), от ролетирана украса (вариант Б) или комбинация от двете (вариант В). Известни са и 
екземпляри без украса. Оранжево-червена глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак. 
Диаметърът на устието е от 9,0 до 31,0 см; височината – от 3,4 до 12 см; диаметърът на дъното – от 
3,5 до 10,5 см.

Прототипът на тези купи обикновено се свързва с форма Драгендорф 35 (Dragendorf 1895; 
Sultov 1985, 69; Кленина 2006, 97; Иванова 2006, 289). Като източник на влияние може да се посочи 
и форма 2 от типологията на северноафриканската червенолакова керамика (Hayes 1972, 20, fig. 2; 
Кленина 2006, 97). Близките паралели от Никополис ад Иструм произлизат от пласт, датиран в 130-
170 г. (Falkner 1999, 172-174, № 411, 412, 419, 422, 423). Тази хронология се потвърждава от анало-
гични купи, открити в гроб при проучването на „Голямата могила“ край с. Мъдрец, Старозагорско, 
който е отнесен най-късно до средата на II в. (Буюклиев 1984, 29-30; Иванова 2006, 290). Типът е 
откриван често при проучванията на могилния некропол край с. Бутово заедно с монети, най-къс-

Карта 4. Териториално разпространение на отделните типове купи през II – III в. 
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ните от които са от времето на император Марк Аврелий (161-180 г.). Подобни купи са известни 
и от Нове, Сукидава (Sultov 1985, 69; Владкова 2018, 45, табл. IV) и Напока в Дакия (Rusu-Bolindeţ 
2007, 599-600, fig. XXXVII-XXXVIII/165-168,172). 

Засега произходът на купите от II в. може да се свърже с комплекса в м. Върбовски ливади край 
Павликени. По-късни екземпляри, от първа половина на III в., са известни от многослоен обект 
Мездра – Калето (кат. № 73), в чийто район вероятно са произведени.

КУПИ ТИП II (кат. № 74 – 81)
Кабакчиева 1983, паници тип I; Sultov 1985, купи тип 4; Ivanov 2019а, купи тип II
Купи с полусферична форма и силно извит навътре ръб на устието. При образците с по-голям 

размер ръбът на устието е заоблен. Пръстеновидно столче. Оранжева или светлокафява глина без 
примеси, с покритие от червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 9,0 до 15,0 см; височина – от 
5,3 до 7,5 см; диаметър на дъното – от 4,0 до 5,5 см.

Според Г. Кабакчиева и Б. Султов произходът на формата се свързва с керамиката от Чандарли 
в Мала Азия (Кабакчиева 1983, 2; Sultov 1985, 67). Друг източник на влияние може да се търси в 
т.нар. „кипърска сигилата“ и по-точно във форма P 21 (Hayes 1985, 135, fig. XIХ/13). Точен паралел 
ни предлагат откритите в Никополис ад Иструм фрагменти и изцяло запазени купи в пласт с мате-
риали от първата половина на II в. (Falkner 1999, 188, № 529). Типът е откриван в Нове и на други 
места по Долнодунавския лимес (Sultov 1985, 67). Производството се е извършвало в комплекса 
край Павликени през II в. 

КУПИ ТИП III (кат. № 82 – 83)
Sultov 1985, купи тип 5
Купи с полусферична форма. Вертикален ръб на устието. От вътрешната страна, върху дъно-

то – ролетирана украса. Пръстеновидно столче. Оранжева или светлокафява глина без примеси, с 
покритие от орнжево-кафяв до светлокафяв лак. Диаметър на устието – от 14,0 до 15,5 см; височина 
– от 6,0 см; диаметър на дъното – от 4,7 до 4,8 см.

Типът се произвежда в комплексите в м. Кашлата край с. Хотница (кат. № 83) и Дуросторум – 
Остров, където е открита и бракувана продукция (обр. 69/1-2). Подобни купи са регистрирани в 
Никополис ад Иструм от пласт, датиран във II в. (Falkner 1999, 188, № 537).

КУПИ ТИП IV (кат. № 84 – 86) 
Sultov 1985, купи тип 4а; Ivanov 2019а, купи тип III
Купи с полусферична форма. Извит навътре ръб на устието с триъгълно напречно сечение. 

Върху най-изпъкналата част под устието – листовиден орнамент, изпълнен в барботинна техника. 
Пръстеновидно столче. Диаметърът на устието е от 20,0 до 24,5 см; височината – от 7,5 до 9,5 см; 
диаметър на дъното – от 7,7 до 8,4 см.

Прототипът на представената форма може да е повлиян от форма 20 от репертоара на „източна-
та сигилата А“ (Hayes 1985, 103, fig. III/8). Аналогични екземпляри произхождат от Нове (Владкова 
2018, 44, табл. III/9) и от Никополис ад Иструм, където са засвидетелствани в пласт, датиран в 100-
130 г. (Falkner 1999, 188, № 529). Според Б. Султов купите от този тип се появяват през втората поло-
вина на II в. (Sultov 1985, 67), но находките от района показват, че вероятно тяхното производство 
започва още през първата половина на същото столетие. Произходът им се свързва единствено с 
комплекса в м. Върбовски ливади край Павликени.

 КУПИ ТИП V (кат. № 87) 
Sultov 1985, купи тип 3; Ivanov 2019а, купи тип IV
Купи с полусферична форма. Леко извит навътре и сложно профилиран ръб на устието. Върху 

най-изпъкналата част под устието са нанесени орнаменти във формата на „запетаи“, изпълнени в 
барботинна техника. Пръстеновидно столче. Максимален диаметър на устието – 19,0 см; височина 
– 9,5 см; диаметър на дъното – 8,0 см.

Близък паралел на купите от този тип е документиран при проучванията в Никополис ад Иструм 
и произхожда от пласт с материали, отнесени към първата половина на II в. (Falkner 1999, 180, № 
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471). Според Б. Султов подобни форми се откриват и в Нове (Sultov 1985, 67). Производството се е 
осъществявало в комплексa край Павликени през II в.

КУПИ ТИП VI (кат. № 88 – 89) 
Ivanov 2019а, купи тип V
Купи с биконична форма. Заоблен ръб на устието. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без 

примеси, с покритие от оранжево-червен или червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 11,5 до 
12,5 см; височина – от 5,8 до 6,5 см; диаметър на дъното – от 4,0 до 5,0 см.

Купите с тази форма вероятно представляват модификация на купите от тип II (виж по-горе). 
Много близък паралел ни предлагат фрагменти от Никополис ад Иструм, засвидетелствани в пласт 
от първата половина на II в. (Falkner 1999, 206, № 706).

КУПИ ТИП VII (кат. № 90) 
Ivanov 2019а, купи тип VI
Купи с биконична форма. Извит навътре и сложно профилиран ръб на устието. Пръстеновидно 

столче. Оранжева или светлокафява глина без примеси, с покритие от оранжево-червен или свет-
локафяв лак. Максимален диаметър на устието – 18,0 см; височина – 7,5 см; диаметър на дъното 
– 6,5 см.

Типът не е широко разпространен и засега е известен единствено от производствения комплекс 
край Павликени. Тези купи са представени от няколко фрагмента и един изцяло запазен екземпляр 
с лека деформация от високата температура по време на изпичане. Сходен паралел на купите от 
този тип се открива във форма 12 от северноафриканската червенолакова керамика, датирана във 
II в. (Hayes 1972, 36, fig. 5).

КУПИ ТИП VIII (кат. № 91 – 92) 
Ivanov 2019а, купи тип VII
Купи с биконична форма. Извит навътре, удебелен и заоблен ръб на устието. Пръстеновидно 

столче. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен лак. Диаметърът на устието 
варира от 20,0 до 26,0 см; височината – от 10,3 до 12,5 см; диаметър на дъното – от 6,0 до 10,5 см.

Предшественици на купите от този тип вероятно са формите 22А и 22B от репертоара на „ки-
пърската сигилата“, датирани в I в. (Hayes 1985, 135, fig. ХIХ/14-15). От Никополис ад Иструм про-
изхождат множество точни паралели, документирани в пласт заедно с материали от първата поло-
вина на II в. (Falkner 1999, 174, № 428-431). Производството на типа се датира най-общо във II в., а 
произходът се свързва с комплекса в м. Върбовски ливади край Павликени. 

КУПИ ТИП IX (кат. № 93) 
Кабакчиева 1986, паници тип III; Ivanov 2019а, купи тип VIII
Купи с цилиндрично-конична форма. Леко извит навътре ръб на устието. Цилиндричната и 

коничната част са разделени от ясно изразен релефен ръб. Непосредствено под устието – хоризон-
тална врязана линия. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, с покритие от червено-
кафяв лак. Диаметър на устието – 24,0 см; височина – 13,5 см; диаметър на дъното – 7,0 см.

Източникът на влияние върху купите от тип IX вероятно трябва да се търси във форма VI от 
т.нар. „понтийска сигилата“, датирана най-общо във II в. (Hayes 1985, 143, fig. ХХIII/7). Близки па-
ралели предлагат екземпляри от вилата край Ивайловград (Кабакчиева 1986, 110, обр. 7/116), край-
пътната станция Монтемно и образци, открити в некрополите на Августа Траяна заедно с монети 
на император Антонин Пий (Иванова-Камишева 2004, 80, обр. 48/108). Според събраната археоло-
гическа информация типът е произвеждан в м. Върбовски ливади край Павликени.

КУПИ ТИП X (кат. № 94) 
Ivanov 2019а, купи тип X
Купи с долна полусферична и горна конична (леко конвексна) част. Плосък извит навън ръб на 

устието. Две вертикални дръжки с една надлъжна канелюра. Полусферичната и коничната част са 
разделени от ясно изразен ръб и широка врязана линия под него. Пръстеновидно столче. Оранжева 
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глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак. Диаметър на устието – 20,6 см; височина – 
приблизително 12,0 см.

Купите от тип X не са широко разпространени в района и засега са ни познати единствено от 
производствения комплекс край Павликени. 

КУПИ ТИП XI (кат. № 95-99) 
Ivanov 2019а, купи тип XI
Купи с горна конична (леко конвексна) част. Вертикален, леко скосен отвътре ръб на устие-

то. Вертикални дръжки с елипсовидно напречно сечение и прилепен издатък с отпечатан отгоре 
стилизиран растителен орнамент. Върху коничната част – стилизиран бръшлянов лист, изпълнен 
в барботинна техника. Оранжево-кафява глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак. 
Максимален диаметър на устието – 22,0 см.

Купите с подобна форма са представени единствено от няколко фрагмента. Типът е слабо раз-
пространен в района и засега е известен само от производствения комплекс край Павликени и от 
района на крайпътната станция Монтемно в Троянския проход (Иванова-Камишева 2004, 81, обр. 
49/124). 

КУПИ ТИП XII (кат. № 100 – 110) 
Sultov 1985, чаши тип 2; Ivanov 2019а, купи тип XII
Купи с конична форма. Силно извит навън ръб на устието с една врязана линия върху горната 

повърхност. Равно или конкавно дъно. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-чер-
вен лак. Диаметърът на устието варира от 8,0 до 13,0 см; височината – от 3,0 до 4,7 см; диаметърът 
на дъното – от 3,0 до 5,3 см.

Прототипът на купите от тип XII може да се търси сред т.нар. „източна сигилата B“ и по точно 
във форма 68 (Hayes 1985, 125, fig. ХIV/18). Тези купи са добре познати от проучванията в Никополис 
ад Иструм (Falkner 1999, 196, № 594), могилния некропол край с. Бутово, Нове и пътната станция 
Ад Радицес21, където са датирани най-общо във II в. (Sultov 1985, 68). Произходът им се свързва с 
производствения комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.

КУПИ ТИП XIII (кат. № 111) 
Sultov 1985, чаши тип 5; Ivanov 2019а, купи тип XIV
Купи с долна полусферична част и сложно профилирано устие. Две декоративни дръжки, зах-

ванати отдолу под устието. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, с покритие от 
оранжево-червен лак. Максимален диаметър на устието – 13,4 см; височина – 5,5 см; диаметър на 
дъното – 4,8 см.

Купите от представената форма вероятно могат да се разглеждат като умалена модификация на 
паници тип IV. Извън керамичния център край Павликени, този тип е регистриран при проучва-
нията на некропола в м. „Калвака“ край с. Бутово, където е откриван заедно с монети на император 
Марк Аврелий (Sultov 1985, 69). 

КУПИ ТИП XIV (кат. № 112) 
Sultov 1985, чаши тип 3; Кленина 2006, чаши тип 5; Ivanov 2019а, купи тип XIII
Купи с цилиндрично-конична форма. Вертикален ръб на устието с една широка врязана линия 

под него. Цилиндричната и коничната част са разделени от ясно изразен релефен ръб. Равно дъно. 
Оранжева глина, покрита с оранжево-червен лак. Диаметър на устието – 8,5 см; височина – 4,0 см; 
диаметър на дъното – 5,0 см. 

За предшественик на купите от тип IV обикновено се определя форма Драгендорф 26. Според 
Е. Кленина източникът на влияния трябва да се търси във форма 70 от „източната сигилата В“ 
(Кленина 2006, 97). Прототипът на представената форма се доближава и до репертоара на „източ-
ната сигилата А“ и по-точно до рядко откриваната форма f (Hayes 1985, 119, fig. ХI/6). Засега ку-
пите от този тип са известни единствено от Нове (Кленина 2006, 97) и некропола в м. „Калвака“ 

21 Непубликувани материали, събрани от терена вследствие на иманярска интервенция.
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край с. Бутово, където са документирани заедно с монети на император Антонин Пий (Sultov 1985, 
69). Произходът им се свързва основно с производствения комплекс в м. Върбовски ливади край 
Павликени.

КУПИ ТИП XV (кат. № 113 – 121) 
Sultov 1985, купи тип 1b; Ivanov 2019а, купи тип VIII
Купи с цилиндрично-конична форма. Заоблен ръб на устието, отделен с хоризонтална вряза-

на линия. Цилиндричната и коничната част са разделени с остър ръб. Върху цилиндричната част 
– липсва декорация (вариант А), ролетиране (вариант Б) или щемпелувана украса (вариант В), а 
горе, върху коничната – една (в редки случаи две) широка врязана линия. Пръстеновидно столче. 
Светлокафява глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 17,0 
до 28,0 см; височина – от 9,5 до 14,5 см; диаметър на дъното – от 7,0 до 11,0 см.

Според Б. Султов производството на този тип купи започва през втората половина на II в. 
Близки паралели с подобна форма са известни от с. Якимово, Монтанско (Лука 2011, 368, обр. 1/15-
16), с. Сухаче, Плевенско (Ханджийска 2016, 478, обр. 2), викусът при с. Камен (Църов 1997, 134, 
обр. IV/1), Никополис ад Иструм, Нове и Сукидава (Sultov 1985, 67). Изработването на купите от 
тип XV започва през втората половина на II в. в производствените комплекси край Павликени и 
Хотница и продължава през първата половина на III в. в други провинциални работилници, като 
вероятно тази при Мездра (?).

КУПИ ТИП XVI (кат. № 122 –140)
Sultov 1985, купи тип 1c; Кленина 2006, купи тип 6; Ivanov 2019b, купи тип II
Купи с биконична форма на тялото. Леко извит навън и нагоре ръб на устието. Преходът меж-

ду двете конични части е заоблен. Типът се срещa без украса (вариант А), с набраздяване върху 
външната повърхност на горната конична част (вариант Б) или с барботинна украса (вариант В). 
Пръстеновидно столче. Оранжева или светлокафява глина, с покритие от оранжево-червен до чер-
вено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 13,5 до 23,0 см; височина – от 5,0 до 11,6 см; диаметър на 
дъното – от 5,5 до 9,0 см.

Купите от тип XVI са произвеждани в керамичните комплекси при Каравелово (вариант А-Б) 
и Бутово (вариант В) през периода от края на II/началото на III в. до средата на същото столетие. 
Вариантите от Каравелово са познати от производствения комплекс край викуса на Дуросторум, 
където са отнесени в средата на III в. (Muşeţeanu 2003, 187, fig. 14/6-7). Отделни образци са известни 
от Марцианопол (Minčev, Georgiev 1991, 238, fig. 23/1) и вилата край с. Мадара22.

Бутовският вариант е широко разпространен в Долна Мизия – Никополис ад Иструм (Falkner 
1999, 178, fig. 9.24/461), Ескус (Kabakčieva 1990, 71-73, fig. 4-6), Нове (Димитров и др. 1970, 142, обр. 
5; Кленина 2006, 95; Владкова 2018, 44, табл. III/10), Тримамиум (Върбанов 2009, 116, обр. 7/1-2), 
Скаидава (Върбанов 2014, 70, табл. II/7-8), Дуросторум (Muşeţeanu 2003, fig. 42/1-4), пътната стан-
ция и светилище край Состра (Христов 2015а, 78, обр. 1/6; Иванов 2013, 197, обр. 1/3), викусът 
при Тученица (Христов 2005, 62), римското селище при с. Орловка на дунавската делта в днеш-
на Украйна (Vornic, Matveev 2014, 205), Истрия (Suceveanu 2000, fig, 32/8-9) и Ромула в провинция 
Дакия (Popilian 1997, fig. 14/3-5). 

КУПИ ТИП XVII (кат. № 141 – 145)
Ivanov 2019b, купи тип I
Купи с биконична форма на тялото. Удебелен и заоблен ръб на устието. Двете конични части са 

отделени чрез ясно изразен остър ръб. Пръстеновидно столче. Оранжева или светлокафява глина, 
с покритие от оранжево-червен до червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 18,5 до 28,0 см; 
височина – от 8,0 до 11,0 см; диаметър на дъното – от 7,0 до 10,0 см.

Подобни купи са известни от проучванията на могилен некропол при с. Чарда, Ямболско, къ-
дето целият керамичен комплекс е отнесен най-общо във II – първа четвърт на III в. (Alexandrova 
2013, 87, fig. VI-1/133). Близък паралел ни предлагат купи, документирани при разкопките на ке-

22 Непубликувани материали от разкопки на Цв. Дремсизова-Нелчинова.
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Обр. 13. Трапезна червенолакова керамика. Купи (рисунки на С. Иванов).
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рамичния център край Дуросторум, датирани в средата на III в. (Muşeţeanu 2003, 187, fig. 14/4-5). 
Купите от тип XVII се доближават по форма с фрагменти, открити в пещ за битова керамика до с. 
Хан Крум (Христов, Стоева 2013, 397, обр. 8), и един изцяло запазен екземпляр от гроб в могила № 
7 в м. Пенека при гр. Правец (Занева, Борисова 2016, 104, табл. IV/11). Идентични съдове са откри-
ти и при проучванията на вилния комплекс край с. Мадара23 и гроб край с. Крагулово, Добричко 
(Василчин 1996-1997, 79, oбр. VI/9). Произходът им се свързва с производствените комплекси край 
Каравелово и Мездра, работили активно през първа половина на III в.

КУПИ ТИП XVIII (кат. № 146 – 149)
Ivanov 2019b, купи тип III
Купи с биконична форма на тялото. Вертикален ръб на устието. Равно (леко конкавно) дъно. 

Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен лак. Диаметър на устието – от 13,0 до 
14,0 см; височина – от 5,0 до 6,0 см; диаметър на дъното – от 4,0 до 4,8 см.

Купите от тип XVIII не са широко разпространени в района. Засега те са ни познати от произ-
водствения комплекс край с. Каравелово и този при с. Хан Крум, където са датирани в първа поло-
вина на III в. (Христов, Стоева 2013, 398, обр. 18).

КУПИ ТИП XIX (кат. № 150 – 153)
Sultov 1985, купи тип 6а; Кленина 2006, купи тип 6
Полусферични купи с издаден навън и нагоре ръб на устието. Върху тялото – шишарковиден 

или друг растителен орнамент, изпълнен в барботинна техника (вариант А), щемпелувани розети 
(вариант Б) или гладка повърхност (вариант В). Пръстеновидно столче. Оранжева глина без при-
меси, с покритие от червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 12,0 до 15,0 см; височина – от 7,0 
до 9,0 см; диаметър на дъното – от 7,0 до 8,0 см.

Според Б. Султов производството на паниците от Бутово (вариант А), стартира в началото 
на III в. (Sultov 1985, 67). Техни образци са добре познати от археологическите проучвания край 
с. Якимово, Монтанско (Лука 2011, 368, обр. 1/19), с. Сухаче, Плевенско (Ханджийска 2016, 478, 
обр. 2), Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 216-219, № 771-777, № 782-786) и Нове (Кленина 
2006, 95), където се датират в твърде широки хронологически граници – от края на II до средата 
на V в. Изцяло запазен екземпляр с барботинна украса е открит в помещение № 3 от принципи-
ите на кастела Состра, в пласт заедно с монети от първа половина на III в. Точни паралели про-
изхождат от вилата в м. Върбовски ливади край Павликени (Димитрова-Милчева 2008, 145, обр. 
33/b), викуса при Тученица (Христов 2005а, 62), Ромула в провинция Дакия (Popilian 1997, fig. 
13 8) и римското селище при с. Орловка на дунавската делта в днешна Украйна (Vornic, Matveev 
2014, 205).

Изделията, представящи варианти Б и В, са открити при разкопки на езическото светилище 
край Мездра. Близки паралели се откриват сред керамиката от пътната станция и светилище край 
кастела Состра (Христов 2015а, 112, обр. 3/13; Иванов 2013, 197, обр. 1/7). Произходът им вероятно 
трябва да се търси в производствения комплекс при Мездра (?) или в изделията на друга провин-
циална работилница. Идентични купи са изработвани и в ателието край гр. Бяла (обр. 71) през 
първата половина на III в. 

КУПИ ТИП XX (кат. № 154 – 157)
Sultov 1985, чаши тип 1; Кленина 2006, чаши тип 1
Купи с конична форма. Равно дъно. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-ка-

фяв лак. Диаметър на устието – от 8 до 12,0 см; височина – от 3,3 до 5,6 см; диаметър на дъното – от 
3,3 до 6,6 см.

Предшественик на купите от този тип, може да се търси във форма 40 от т.нар източна сиги-
лата Б (Hayes 1985, fig. XIII/12). Производството на типа в Бутово през първа половина на III в., 
е категорично доказано след откриването на деформирани съдове от пещите (фиг. 59/2). Сходни 

23 Непубликувани материали от разкопки на Цв. Дремсизова-Нелчинова.
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паралели са известни от римската вила в м. Върбовски ливади край Павликени24, Никополис ад 
Иструм (Falkner 1999, 186, fig. 9.27/518-520), Состра (Христов 2015а, 80, обр. 3/22-23), некропола при 
с. Джулюница (Писарев, Станев 1987, обр. 31) и езическото светилище при Мездра25. 

ПОДНОСИ (кат. № 158 – 192; обр. 14 – 16; карта 5)
Подносите по традиция са 3 типа. Съвпадат с типологиите на Х. Драгендорф (Dragendorf 1895) 

и В. Хилгерс (Hilgers 1969) за сигилатните изделия и на М. Камишева за подносите от викуса при с. 
Тученица, Плевенско (Камишева 2005, 71-92).

 
ПОДНОСИ ТИП I (кат. № 158 – 166)
Подноси с кръгла форма. Изработени в калъп. Силно извит навън ръб на устието. Две плоски, 

симетрично разположени дръжки, захванати за устието. Срещат се както подноси, снабдени с бо-
гато декорирана горна повърхност на устието и дръжките (вариант А), така и екземпляри с украса 
от линии в негатив (вариант Б). Първият вариант е представен от релефни геометрични орнамен-
ти, флорални мотиви, животински фигури, митологични изображения и човешки глави в профил. 
При някои образци плоската част на дъното е оформена като релефно човешко лице в медальон, 
ограден с радиално разположени широки врязани линии. Друг начин за оформяне е чрез нанасяне 
върху вътрешната плоска повърхност на релефни концентрични кръгове с розети или точки между 
тях. Пръстеновидно столче. Оранжево-кафява или светлокафява глина без примеси, с покритие от 
оранжево-червен или червено-кафяв цвят. Диаметър на устието – от 20,0 до 48,0 см; височина – от 
2,0 до 4,0 см; диаметър на дъното – 15,0 до 34,0 см.

В специализираната литература се е наложило мнението, че кръглите подноси са наследник на 
форма Драгендорф 39, за която се смята, че е имитация на метална форма (Dragendorf 1895, 111). 
Според В. Хилгерс, освен за всекидневни нужди, те са използвани и при различни ритуали (Hilgers 
1969, 206-209). Друг източник на влияние може да се търси сред кръглите подноси от т.нар. понтий-
ска сигилата (Hayes 1985, fig. XXIII/13). Техни екземпляри са известни от западнопонтийския бряг, 
където се откриват заедно с материали от първа половина на II в.26

Производството на подноси от тип I в Бутово е доказано и от наличието на фрагменти от из-
ползвани керамични калъпи. Точни паралели на образци, изработвани в Бутово, са известни от 
Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 235, fig. 9.45/922, 924, 927), викуса край с. Тученица, Плевенско 
(Камишева 2005, 76-89, обр. 1-3, 5-6, 16-17) и провинция Дакия (Popilian 1976, fig. XXI). Открити са 
в пласт, датиран в първа половина на III в., или произхождат от много по-късен контекст. 

24 Непуликувани материали от разкопки на Б. Султов.
25 Непуликувани материали от разкопки на доц. д-р С. Торбатов.
26 Непубликувани материали от разкопки на автора в гр. Поморие през 2015 г.

Карта 5. Териториално разпространение на отделните типове подноси през II – III в. 
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Обр. 14. Трапезна червенолакова керамика. Подноси (рисунки на С. Иванов).
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Обр. 15. Трапезна червенолакова керамика. Подноси (рисунки на С. Иванов).
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Обр. 16. Трапезна червенолакова керамика. Подноси (рисунки на С. Иванов).
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През III в. кръгли подноси вероятно са изработвани и в производствения комплекс, регистри-
ран в западната част на гр. Мездра. Техни екземпляри са открити при проучванията на езическото 
светилище край Мездра, гроб № 2 в могила № 7 в м. Пенека при гр. Правец (Занева, Борисова 2016, 
104, табл. III/7) и вилата при с. Кралев дол (Найденова 1985, 99, табл. 19/157). 

ПОДНОСИ ТИП II (кат. № 167 – 177)
Подноси с елипсовидна форма. Изработени на калъп. Силно извит навън ръб на устието. Две 

плоски, симетрично разположени дръжки, захванати за устието. Украсата е релефна в позитив (ва-
риант А), линии в негатив, отпечатани в калъп (вариант Б). Първият вариант е представен от ре-
лефни геометрични орнаменти, флорални мотиви, животински фигури, митологични изображе-
ния, човешки глави в профил и различни предмети. Вариант Б се изразява в обикновени врязани 
линии върху периферията на съдовете, волути и точки по дръжките. При вариант В се наблюдават 
щемпелувани окръжности. Елипсовидно столче. Оранжево-кафява или светлокафява глина без 
примеси, с покритие от оранжево-червен или червено-кафяв цвят. Дължина – до 35,0 см; ширина 
– до 17,0 см; височина – до 3,5 см.

Подносите от тип II са пряка имитация на сребърни съдове. Според Б. Султов, производството 
им в Бутово се датира най-общо в III в. (Sultov 1985, fig. LI/1). В едно по-късно изследване дати-
ровката е прецизирана от края на II до средата на III в. (Камишева 2005, 74). Точни паралели на 
бутовски екземпляри са известни от вилата в м. Върбовски ливади край Павликени (кат. № 168 и 
170), Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 235, fig. 9.45/919-921, 934), викуса източно от Дуросторум 
(Muşeţeanu 2003, fig. 9/20), кастел и крайпътна станция Состра (Иванова 2004, 58, обр. III/4-6; 
Христов 2015а, 110, обр. 1/2), пътна станция Ад Радицес (Иванова-Камишева 2004, 71, обр. 45/47), 
викуса край с. Тученица, Плевенско (Камишева 2005, 82-84, обр. 7-9), североизточната част на Долна 
Мизия (Mocanu, Parashiv 2014, 33) и Ромула в Дакия (Popilian 1997, fig. 10).

През III в., производство на елипсовидни подноси се наблюдава и в района на Мездра. Близки 
паралели се откриват при проучванията на езическото светилище край Мездра (кат. № 173 – 177) и 
вилата при с. Кралев дол (Найденова 1985, 100, табл. 20/189-190).

ПОДНОСИ ТИП III (кат. № 178 – 192)
Подноси с правоъгълна форма. Изработени на калъп. Силно извит навън ръб на устието. Две 

плоски, симетрично разположени дръжки, захванати за устието. Подносите са снабдени с богато 
декорирана горна повърхност на устието и дръжките. Украсата е релефна в позитив (вариант А), 
линии в негатив (вариант Б), в комбинация с щемпелувани концентрични окръжности (вариант В). 
Релефната украса е представена от геометрични орнаменти, флорални мотиви, животински фигу-
ри, митологични изображения, човешки глави в профил, отпечатъци на монети и различни пред-
мети. Оранжево-кафява или светлокафява глина без примеси, с покритие от оранжево-червен или 
червено-кафяв цвят. Дължина – до 46,0 см; ширина – до 27,0 см; височина – до 4,0 см.

Съдовете от тип III са най-често срещаните подноси в провинция Долна Мизия. Откритите 
керамични калъпи в Бутово са датирани от Б. Султов в първа половина на III в. (Sultov 1985, 
fig. LI/3). Правоъгълни подноси, изработени в този керамичен център, са открити при архе-
ологически разкопки на обекти, като вилата в м. Върбовски ливади край Павликени (кат. № 
179), Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 235, fig. 9.45/928-933, 935), Нове (Владкова 1991, 129), 
Ескус (Kabakčieva 1990, 69, fig. 1), викуса, източно от Дуросторум (Muşeţeanu 2003, fig. 10/22-
24), Новиодунум (Bauman 2008, 250, fig. 16/68, 77), кастел, крайпътна станция и светилище край 
Состра (Иванова 2004, 58, обр. III/1-3; Иванов 2013, 197, обр. 1/1; Христов 2015а, 110, обр. 1/1,3), 
пътна станция Ад Радицес (Иванова-Камишева 2004, 71, обр. 45/48), викуса край с. Тученица, 
Плевенско (Камишева 2005, 85-87, обр. 10-15), както и в провинция Дакия (Popilian 1976, fig. 
XXIV, XXV/276-280, XXVI/286).

Освен в Бутово, правоъгълни подноси са произвеждани и в западната част на разглежданата те-
ритория и по-точно край Мездра (?) или друга работилница в района. Близки паралели са известни 
от Мездра-Калето (кат. № 182 – 192), вилата при с. Кралев дол (Найденова 1985, 100, табл. 20/188) и 
пътната станция Состра (Христов 2015а, 110, обр. 1/4-5).
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ЧАШИ (кат. № 193 – 288; обр. 17 – 20; карта 6)

Чашите са представени от 20 типа. От тях 14 са известни от типологията на Б. Султов, но една 
част са определени неточно като глинени изделия с две дръжки или кани (Sultov 1985). Част от тях 
се откриват и в публикацията за керамиката от Нове (Кленина 2006), сред някои екземпляри от 
провинция Тракия (Кабакчиева 1986а) и в две от наскоро издадени статии на автора (Ivanov 2019а, 
1-31; Ivanov 2019b 267-284). В настоящата типология, за първи път са обособени 5 нови типа.

ЧАШИ ТИП I (кат. № 193 – 198) 
Sultov 1985, кани тип 2b; Кленина 2006, чаши тип 5; Ivanov 2019a, чаши тип I
Чаши с яйцевидна форма на тялото. Вертикално устие с една, две или повече врязани линии под 

него. Върху тялото – гладка повърхност (вариант А), ролетирана украса (вариант Б) или различни 
орнаменти, изпълнени в барботинна техника (вариант В). Една вертикална дръжка с елипсовидно 
напречно сечение, захваната горе за раменете, а долу – за тялото. Пръстеновидно столче. Оранжева 
или светлокафява глина с покритие от оранжево-червен или кафяв лак. Диаметърът на устието ва-
рира от 7,0 до 9,0 см; височина – от 6,6 до 11,2 см; диаметър на дъното – от 2,9 до 4,3 см.

Предшественик на формата на тези чаши може да се търси в т.нар. „тънкостенна керамика“, 
произвеждана в периода от последна четвърт на I до средата на II в. в Южна Панония (Dimitrova-
Milčeva 2000, 25; Димитрова-Милчева 2008, 139; Nagy 2016, 631-641). Техни образци са регистри-
рани при разкопки на военните лагери по Долнодунавския лимес (Dimitrova-Milčeva 2000, kat. № 
406-408; Димитрова-Милчева 2008, 139). 

Производството на чашите от този тип е добре засвидетелствано в комплекса при м. Върбовски 
ливади край Павликени (фиг. 61/5). От района на пещите произхожда известно количество чаши 
от същия тип, стопени в резултат на високата температура по време на изпичането. Според Б. 
Султов въпросните съдове се откриват в пласт, датиран с монети от времето на император Хадриан 
(118-138 г.). Типът е регистриран при проучванията в Никополис ад Иструм, Нове (Sultov 1985, 71; 
Кленина 2006, 100) и Албурнус Майор в провинция Дакия, където също е датиран във II в. (Bocan, 
Neagu 2018, 110, fig. 18). По-късно формата се запазва и е произвеждана през втора половина на II 
или първа половина на III в. в работилницата при Дуросторум – Остров (Rusu-Bolindeţ et al. 2018, 
288, kat. № 801).

ЧАШИ ТИП II (кат. № 199 – 203)
Sultov 1985, чаши тип 4; Ivanov 2019a, чаши тип II
Чаши с яйцевидна форма на тялото. Леко извит навътре ръб на устието с една хоризонтална 

врязана линия под него. Пръстеновидно столче. Оранжева или светлокафява глина с покритие от 

Карта 6. Териториално разпространение на отделните типове чаши през II – III в. 

 45 



Обр. 17. Трапезна червенолакова керамика. Чаши (рисунки на С. Иванов).
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оранжево-червен или кафяв лак. Диаметър на устието – от 6,0 до 7,0 см; височина – от 7,5 до 9,0 см; 
диаметър на дъното – от 2,5 до 3,8 см.

Според Б. Султов производството на типа започва в м. Върбовски ливади край Павликени в сре-
дата на II в. (Sultov 1985, 68). Чашите от този тип са добре известни от проучванията в Никополис ад 
Иструм, където са датирани в първата половина на II в. (Falkner 1999, 216, № 768), и от крайпътните 
съоръжения в района на пътната станция Монтемно (Иванова-Камишева 2004, 81, обр. 49 121). 

ЧАШИ ТИП III (кат. № 204 – 206) 
Sultov 1985, чаши тип 1 и 8; Ivanov 2019a, чаши тип III
Конични чаши с леко извито навън устие. Върху външната повърхност – широки хоризонтални 

врязани линии (вариант А) или тесни врязани линии в комбинация с пояси от издълбани ямички (ва-
риант Б). Пръстеновидно столче. Оранжева глина с покритие от червено-кафяв лак. Диаметърът на 
устието варира от 7,5 до 10,3 см; височината – от 7,5 до 12,8 см; диаметър на дъното – от 3,3 до 4,6 см.

Чашите от тип III са познати от проучванията на надгробни могили в м. „Калвака“ край Бутово, 
където са откривани заедно с монети на императорите Хадриан, Антонин Пий и Марк Аврелий. 
Точен паралел ни предлага и една чаша от грънчарските пещи край викуса на Дуросторум, датирани 
най-общо в II в. (Muşeţeanu 2003, 209, fig. 35/373). Те са известни и от разкопките в Нове (Владкова 
2018, 43, табл. II/4), Никополис ад Иструм (Sultov 1985, 68-69).

ЧАШИ ТИП IV (кат. № 207 – 217) 
Sultov 1985, глинени изделия с две дръжки тип 6; Ivanov 2019a, чаши тип V
Чаши с долна полусферична и горна конична част. Вертикален ръб на устието и една широ-

ка врязана линия под него. Една или две вертикални дръжки с елипсовидно напречно сечение. 
Пръстеновидно столче. Оранжева или светлокафява глина с покритие от оранжево-червен или 
червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 6,5 до 8,5 см; височина – от 6,0 до 7,8 см; диаметър на 
дъното – от 3,1 до 3,5 см. 

Произходът на тези чаши се свързва категорично с производствения комплекс в м. Върбовски 
ливади край Павликени. Там са открити множесто образци, деформирани от високата температура 
по време на изпичането. Точни паралели на чашите от тип IV са известни от Никополис ад Иструм 
(Falkner 1999, 215-216, № 762, 769) и некропола в м. „Калвака“ край Бутово, където се датират от 
първа до трета четвърт на II в. (Sultov 1985, 77).

ЧАШИ ТИП V (кат. № 218 – 221) 
Sultov 1985, глинени изделия с две дръжки тип 10; Ivanov 2019a, чаши тип VI
Чаши с долна полусферична, средна конична и горна цилиндрична (леко конвексна) част. 

Вертикален ръб на устието и две врязани линии под него. Две вертикални дръжки с елипсовидно 
напречно сечение. Обикновено тези чаши се откриват без украса (вариант А), но се срещат и ек-
земпляри с ролетирана украса върху коничната част (вариант Б). Пръстеновидно столче. Оранжева 
глина с покритие от оранжево-червен или червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 9,8 до 10,5 
см; височина – от 8,0 до 9,0 см; диаметър на дъното – от 3,3 до 4,8 см. 

Според Б. Султов типът се появява в края на II в. и се задържа в употреба до началото на IV в. 
(Sultov 1985, 78). Чашите от този тип са познати от проучванията в Нове (Кленина 2006, 100) и 
Никополис ад Иструм, където сa открити в пласт с материали от първа половина на II в. (Falkner 
1999, 215, № 756-757). Освен в м. Върбовски ливади край Павликени, подобни чаши са произвеж-
дани и в производствения комплекс, регистриран в м. „Кашлата“ край Хотница, Великотърновско 
(Sultov 1985, 78).

ЧАШИ ТИП VI (кат. № 222 – 223) 
Sultov 1985, глинени изделия с две дръжки тип 7; Кабакчиева 1986 чаши тип II; Кленина 2006, 

чаши тип 6; Ivanov 2019a, чаши тип VII
Чаши с полусферично тяло. Вертикално, леко конвексно устие с две врязани линии под него. 

Две дръжки с елипсовидно напречно сечение. Върху тялото – „запетаи“ или растителни орнаменти, 
изпълнени в барботинна техника. Пръстеновидно столче. Оранжева глина с покритие от оранже-
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Обр. 18. Трапезна червенолакова керамика. Чаши (рисунки на С. Иванов).
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во-червен или червено-кафяв лак. Диаметър на устието – 11,0 см; височина – 8,0 см; диаметър на 
дъното – 4,0 см. 

Прототипът на чашите от тип VI може да се търси в ранната форма P 38 от „кипърската си-
гилата“ (Hayes 1985, 137, fig. ХХ/11). Типът е известен от могила VI при некропола край с. Горско 
Абланово, където е датиран в трета четвърт на II в. (Торбатов 2012, 298, обр. 14/5). Близък паралел 
предлагат чаши, открити при проучване на викуса при с. Камен (Църов 1997, 135, обр. V/2) и вилата 
при Ивайловград (Кабакчиева 1986, 120, обр, 17/238). Произходът им се свързва с комплекса в м. 
Върбовски ливади край Павликени, но подобни чаши се изработват и в по-късни ателиета, функ-
ционирали в периода от края на II до средата на III в.

ЧАШИ ТИП VII (кат. № 224) 
Ivanov 2019a, чаши тип VIII
Чаши с долна полусферична и горна конична (леко конвексна) част. Вертикален леко извит на-

вън ръб на устието. Две вертикални дръжки. Върху коничната част – стилизирани растителни ор-
наменти, изпълнени в барботинна техника, и две вертикални дръжки. Полусферичната и конична-
та част са разделени от ясно изразен отстъп. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, 
с покритие от червено-кафяв лак. Диаметър на устието – 21,0 см; височина – 16,0 см; диаметър на 
дъното – 8,0 см.

Чашите от тип VII не са широко разпространени в района. Засега са ни познати единствено от 
производствения комплекс край Павликени. 

ЧАШИ ТИП VIII (кат. № 225 – 226) 
Sultov 1985, купи тип 7; Ivanov 2019a, чаши тип IX
Чаши с цилиндрично-конична форма и леко извит навътре ръб на устието. Цилиндричната част е 

ограничена горе и долу с ясно изразен релефен ръб, а между тях – стилизирани растителни орнаменти, 
изпълнени в барботинна техника. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, с покритие 
от розово-червен лак. Диаметър на устието – 16,0 см; височина – 17,5 см; диаметър на дъното – 8,7 см.

Обикновено този тип съдове се свързва с форма Драгендорф 30 (Dragendorf 1895). Б. Султов 
отнася производството им в средата на II в. (Sultov 1985, 67). Точен паралел ни предлага съд, открит 
при проучването на „Голямата могила“ край с. Мъдрец, Старозагорско, датиран най-късно в среда-
та на II в. (Буюклиев 1984, 29-30; Иванова 2006, 290). Производството на тези чаши е регистрирано 
само в комплекса при м. Върбовски ливади край Павликени.

ЧАШИ ТИП IХ (кат. № 227 – 237) 
Sultov 1985, глинени изделия с две дръжки тип 6b; Ivanov 2019a, чаши тип IV; Ivanov 2019b, 

чаши тип I
Чаши с цилиндрично-конична форма. Вертикален ръб на устието с две широки врязани линии 

под него. Две вертикални дръжки27 с елипсовидно напречно сечение. Върху цилиндричната част – 
растителен или друг орнамент в барботинна техника (вариант А), щемпелувани розети (вариант 
Б) или без декорация (вариант В). Оранжева глина, покрита с оранжево-червен лак. Диаметър на 
устието – от 8,3 до 12,0 см; височина – от 7,8 до 10,0 см; диаметър на дъното – от 3,5 до 4,0 см. 

Първоначално чашите от този тип се произвеждат в комплекса в м. Върбовски ливади край 
Павликени (кат. № 227 – 231), приблизително през трета четвърт на II в. Откриват се в гробове от 
могилния некропол край с. Бутово, заедно с монети на императорите Антонин Пий и Марк Аврелий 
(Sultov 1985, 77). Точни паралели произхождат и от Никополис ад Иструм, където са датирани в пе-
риода 130-150 г. (Falkner 1999, 216, № 766). През периода от края на II до първа половина на III в. тези 
чаши са изработвани и в работилниците край Мездра (кат. № 232 – 235) и Каравелово (кат. № 236 – 237).

ЧАШИ ТИП X (кат. № 238 – 254)
Sultov 1985, глинени изделия с две дръжки тип 11а; Кленина 2006, чаши тип 3; Ivanov 2019b, 

чаши тип II

27 Някои по-късни екземпляри от комплекса край Каравелово, са снабдени с четири дръжки (кат. № 236). 
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Обр. 19. Трапезна червенолакова керамика. Чаши (рисунки на С. Иванов).
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Чаши с долна биконична и горна цилиндрична форма на тялото. Извито навън и нагоре устие с 
две хоризонтални врязани линии върху външната повърхност. Две вертикални дръжки с елипсовид-
но напречно сечение. Отвън върху тялото – гладка повърхност (вариант А), растителни орнаменти, 
изпълнени в барботинна техника (вариант Б), или коси врязани линии (вариант В). Пръстеновидно 
столче или конкавно дъно. Оранжева глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак. Диаметър 
на устието – от 6,9 до 11,5 см; височина – от 7,0 до 12,5 см; диаметър на дъното – от 3,0 до 5,0 см.

Първоначално типът се произвежда в комплекса при м. Върбовски ливади през третата чет-
върт на II в. Един екземпляр е известен от могилния некропол в м. Калвака край с. Бутово. Малко 
по-късно28 започва масовото производство в бутовските ателиета (Sultov 1985, 185, fig. XLVIII/7-8). 
Изработените там образци получават широко разпространение в Долна Мизия – Ескус (Kabakčieva 
1990, 74), Нове (Sultov 1985, 79), Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 213, № 730-734), Состра 
(Христов 2015а, 79-80, обр. 2-3/17-21), Ад Радицес (Иванова-Камишева 2004, 70, обр. 44/37,39), 
Монтемно (Христов 2015б, 57, обр. 11/1), Тученица (Христов 2005, 62), Ятрус (Böttger 1982, Taf. 
32/402), Сексагинта Приста (Върбанов, Драгоев 2012, 96, обр. XI/17), Дуросторум (Muşeţeanu 2003, 
fig. 42/9), Никулицел (Baumann 1979, 138, fig. 6/6), римското селище при с. Орловка на дунавската 
делта в днешна Украйна (Vornic, Matveev 2014, 205) и Ромула в провинция Дакия (Popilian 1997, 
fig. 13/3-7). Отделни екземпляри от бутовските чаши са достигали дори до севернопонтийските 
крайбрежни центрове Тирас (Сон, Шапцев 2012, обр. 15/3-4, 16/1-2), Никоний и Олбия (Крапивина 
1993, 116, обр. 57/17; Shaptsev 2014, 144-145). 

Близки по форма съдове са изработвани и в производствените комплекси край Каравелово (кат. 
№ 245 – 246, 254) и Мездра (кат. № 244) през първата половина на III в. Изделие, изработено вероят-
но в последното ателие (?), е открито при разкопки на гроб № 4 от могила № 7 в м. Пенака край гр. 
Правец (Занева, Борисова 2016, 105, табл. V/14). 

ЧАШИ ТИП XI (кат. № 255 – 256)
Чаши с долна биконична и горна цилиндрична (конвексна) част. Вертикален ръб на устието с 

две врязани линии върху външната повърхност. Една или две вертикални дръжки с елипсовидно 
напречно сечение и по една надлъжна канелюра. Равно дъно. Оранжева глина без примеси, с по-
критие от оранжево-червен лак. Диаметър на устието – от 7,0 до 8,0 см; височина – от 7,0 до 8,0 см; 
диаметър на дъното – от 3,0 до 3,5 см.

Производството на чашите от тип XI е доказано чрез откритите образци от бракувана продук-
ция при грънчарската пещ в западната част на гр. Мездра. Точни паралели от III в. произхождат 
от многослоен обект Мездра-Калето (кат. № 255 – 256) и могила № 7 в м. Пенака край гр. Правец 
(Занева, Борисова 2016, 108, табл. VIII/30). 

ЧАШИ ТИП XII (кат. № 257 – 264)
Чаши с биконична форма на тялото. Слабо извит навън и изтънен ръб на устието. Една или две 

вертикални дръжки с елипсовидно напречно сечение и по една надлъжна канелюра. Обикновено 
чашите са без украса (вариант А), но се срещат и екземпляри с нанесени точки и запетаи, изпъл-
нени в барботинна техника (вариант Б). Равно дъно. Оранжева глина без примеси, с покритие от 
оранжево-червен лак. Диаметър на устието – от 7,5 до 11,0 см; височина – от 5,0 до 8,0 см; диаметър 
на дъното – от 3,0 до 4,0 см.

Произходът на тези чаши се свързва категорично с производствения комплекс, регистриран в 
западната част на гр. Мездра, където са открити множество образци, деформирани от високата тем-
пература по време на изпичането. Точни паралели на чашите от тип ХII са известни от Мездра-Калето 
(кат. № 257 – 264) и могила № 7 в м. Пенака край гр. Правец (Занева, Борисова 2016, 108, табл. VIII/31).

ЧАШИ ТИП ХIII (кат. № 265 – 273)
Sultov 1985, кани тип 1
Чаши с долна конична и горна полусферична форма на тялото. Извит навън ръб на устието. 

Една вертикална дръжка с елипсовидно напречно сечение. Тялото е разграничено от устието с един 

28 В периода последните години на II/първа половина на III в.
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Обр. 20. Трапезна червенолакова керамика. Чаши и кани (рисунки на С. Иванов).
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релефен пръстен. Равно дъно. Оранжева или светлокафява глина без примеси, с покритие от оран-
жево-червен до червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 4,5 до 6,6 см; височина – от 5,5 до 8,7 
см; диаметър на дъното – от 2,8 до 3,6 см.

От специализираната литература е известно, че типът е широко разпространен в 
Средиземноморието – от Северна Африка до Северното Причерноморие през II-III в. (Anderson-
Stojanović 1992, 43; Кленина 2006, 98). Тези чаши са добре представени в Долна Мизия – Нове 
(Кленина 2006, 43, обр. 10/20-26), Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 214, № 748), Состра (Христов 
2015а, 112, обр. 3/19), Дуросторум (Muşeţeanu 2003, 207, fig. 34/359-360, 362; Rusu-Bolindeţ et al. 2018, 
286-288, kat. № 794, 796-800), с. Великово, Добричко (Василчин 1990, oбр. I/3-6), Томи (Băjenaru 2013, 
93, fig. 7/51-53) и провинция Дакия (Popilian 1976, fig. LII-LIV), където в повечето случаи са датира-
ни в края на II – първата половина на III в. Чашите от този тип са произвеждани в комплексите при 
Бутово, Каравелово, Хотница (?) и Дуросторум – Остров най-общо през периода от втора половина 
на II до първа половина на III в.

ЧАШИ ТИП ХIV (кат. № 274 – 275)
Sultov 1985, чаши тип 8
Чаши с биконична форма на тялото. Високо, фуниевидно устие. Една вертикална дръжка с 

елипсовидно напречно сечение. Тялото е разграничено от устието с един релефен пръстен, а двете 
конични части – с ясно изразен ръб. Конкавно дъно. Оранжева глина без примеси, с покритие от 
червен лак. Диаметър на устието – 6,8 см; височина – от 7,7 см; диаметър на дъното – от 3,0 до 4,5 см.

Типът не е широко разпространен в района и засега е известен единствено от няколко фраг-
мента и един почти изцяло запазен екземпляр от проучванията на керамичния център при Бутово.

ЧАШИ ТИП XV (кат. № 276 – 281)
Sultov 1985, кани тип 1а или глинени изделия с две дръжки тип 9а; Кленина 2006, чаши тип 3
Чаши с биконична (леко конвексна) форма на тялото. Извит нагоре и леко навън ръб на устието. 

Две вертикални дръжка с елипсовидно напречно сечение и по една или повече надлъжни канелю-
ри. Две хоризонтални врязани линии под устието. Отвън, върху тялото – гладка повърхност (ва-
риант А), шишарковиден орнамент, изпълнен в барботинна техника (вариант Б). Пръстеновидно 
столче или конкавно дъно. Оранжева или светлокафява глина без примеси, с покритие от оранже-
во-червен до червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 6,4 до 14,6 см; височина – от 6,6 до 16,5 
см; диаметър на дъното – от 3,2 до 8,6 см.

Производството на тези чаши е регистрирано, както в комплекса при Бутово (Sultov 1985, 70), 
така и в новооткрития керамичен център в северозападната част на съвременния град Павликени 
(Чакъров 2016, 490, обр. 3). И на двете места производството на тип ХV се отнася към края на II 
– първа половина на III в. Точни паралели произхождат от Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 
217, fig. 9.39/749-752), Нове (Кленина 2006, 99), Состра (Иванова 2003, 61, обр. III/18-19; Христов 
2015а, 112, обр. 3/20), пътна станция Ад Радицес (Иванова-Камишева 2004, 69-70, обр. 43-44/21,36), 
некропола при с. Джулюница, Великотърновско (Писарев, Станев 1987, обр. 8) и с. Крагулово, 
Добричко (Василчин 1996-1997, 74, oбр. I/6-7), римската вила при с. Присово, Великотърновско 
(Султов 1964, 55, обр. 9/в), Тирас (Сон, Шапцев 2012, обр. 16/3) и провинция Дакия (Popilian 1976, 
fig. XX/239-240). 

ЧАШИ ТИП XVI (кат. № 282 – 283)
Sultov 1985, глинени изделия с две дръжки тип 3
Чаши с биконична форма на тялото. Издаден навън и сложно профилиран ръб на устието. Върху 

горната конична част – хоризонтални, вертикални и коси врязани линии. Две вертикални дръжки с 
елипсовидно напречно сечение и по една надлъжна канелюра. Горе върху дръжките – апликирани 
кръгове. Оранжева глина без примеси, покрита с червен лак. Диаметър на устието – 14,5 см; висо-
чина – 19,0 см; диаметър на дъното – 8,5 см.

Чашите от този тип не са широко разпространени в района. Отделни фрагменти и един изця-
ло запазен екземпляр, са открити в производствения комплекс край Павликени и могила № 6 в м. 
Калвака при с. Бутово, заедно с монети от времето на император Марк Аврелий (Sultov 1985, 76).

 53 



ЧАШИ ТИП XVII (кат. № 284)
 Ivanov 2019b, чаши тип III
Чаши с биконична форма на тялото. Извит навън и нагоре ръб на устието с хоризонтални 

врязани линии върху външната повърхност. Преходът между двете конични части е заоблен. По 
две вертикални, една над друга (общо четири) дръжки с елипсовидно напречно сечение. Отвън, 
върху горната конична част – два пояса от коси врязани линии, като при долния са кръстосани. 
Пръстеновидно столче. Светлокафява глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак. 
Диаметър на устието – 11,0 см; височина – 12,5 см; диаметър на дъното – 6,0 см.

Типът не е широко разпространен и засега е известен от няколко образеца, документирани при 
проучванията на производствения комплекс край с. Каравелово. 

ЧАШИ ТИП XVIII (кат. № 285)
Чаши с биконична форма на тялото. Вертикален (леко отворен навън) ръб на устието с една 

хоризонтална врязана линия върху външната повърхност. Отвън върху тялото – шишарковидни и 
други растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева или светлокафява глина 
без примеси, с покритие от оранжево-червен до тъмнокафяв лак. Диаметър на устието – 7,5 см.

Произходът на чашите от този тип се свързва с производствения комплекс при с. Бутово. Точни 
паралели са известни от проучванията на викусите при с. Тученица, Плевенско (Христов 2005, 62) 
и този източно от Дуросторум (Muşeţeanu 2003, fig. 42/10), където се датират в края на II – първа 
половина на III в.

ЧАШИ ТИП XIX (кат. № 286)
Sultov 1985, чаши тип 9
Чаши с конична форма на тялото. Вертикален ръб на устието. Върху външната повърхност 

– апликирани три розети, един свирач в изправено положение и двама танцуващи (вероятно 
Дионисиева сцена). Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-
кафяв лак. Диаметър на устието – 9,2 см; височина – до 7,0 см; диаметър на дъното – до 6,2 см.

Прототипът на тези чаши може да се търси сред репертоара на ранната източна сигилата Б и по-
точно във форма 29 (Hayes 1985, fig. XII/26-26). Засега типът е представен само от един екземпляр, 
открит при спасителни проучвания на керамичния център Бутово, край грънчарските пещи, в бок-
лучна яма, като бракуван продукт, и се датира в първа половина на III в. (Sultov 1985, 70).

ЧАШИ ТИП XX (кат. № 287-288)
Чаши с цилиндрична форма. Вертикален ръб на устието с две врязани линии върху външната 

повърхност. Отвън по тялото – точки и запетаи, изпълнени в барботинна техника. Конкавно дъно. 
Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червена глина. Диаметър на устието – 7,4 см; 
височина – 12,0 см; диаметър на дъното – от 3,0 до 3,5 см.

Производството на чашите от тип ХХ се свързва с комплекса, регистриран в западната част на гр. 
Мездра. Техни образци се откриват в голямо количество при разкопките на езическото светилище 
край Мездра от пласт, датиран във времето от края на II до първа половина/трета четвърт на III в.

КАНИ (кат. № 289 – 323; обр. 20 – 22; карта 7)
Представени са 8 типа кани. В типологията на Б. Султов присъстват 6 форми, от които само 2 са 

кани. Останалите 4, според него представляват глинени изделия с две дръжки, стомни или амфори и ам-
форовидни съдове (Sultov 1985). Каните присъстват и в изследванията на керамиката от Нове (Кленина 
2006) и вилата край Ивайловград (Кабакчиева 1986). Тук за първи път е разграничен 1 нов тип кани. 

КАНИ ТИП I (кат. № 289 – 299)
Sultov 1985, стомни тип 7; Кабакчиева 1986, стомни тип I, вариант 1; Ivanov 2019а, кани тип II
Кани със сферична форма на тялото, фуниевидна шия и дисковидно устие. Една вертикална 

дръжка с елипсовидно напречно сечение. Пръстеновидно столче. Оранжева или светлокафява гли-
на без примеси, с покритие от оранжево-червен или кафяв лак. Диаметър на устието – от 3,8 до 4,5 
см; височина – от 12,0 до 21,0 см; диаметър на дъното – от 4,6 до 8,0 см.
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Предшественикът на каните от този тип може да се търси още в елинистическата епоха и по-
конкретно в т.нар. „лагиноси“ (Hayes 1997, 75-76). В специализираната научна литература те са оп-
ределени неточно като стомни29. 

Каните от тип I са често срещани сред гробния инвентар от римската епоха (Кабакчиева 1986, 
20) и са широко разпространени в провинциите Долна Мизия (Джонова 1962, 33-36; Вълов 1965, 
33; Султов 1968, 43; Аврамова 2005, 95-116; Sultov 1985, 73; Falkner 1999, 221, № 812), Тракия (Бацова 
1964, 57, обр. 10/б; Найденова 1985, 65; Кабакчиева 1986, 123, обр. 20/275-278) и Дакия (Popilian 1976, 
fig. XLIV-XLVIII), където са откривани по-често с монети от II и по-рядко от III в. Производството 
на тези кани засега е регистрирано в комплексите в м. Върбовски ливади край Павликени (обр. 61 
12) и този при Дуросторум – Остров (Rusu-Bolindeţ et al. 2018, 288, kat. № 802). 

КАНИ ТИП II (кат. № 300 – 301)
Sultov 1985, стомни тип 4
Кани с биконична форма на тялото. Фуниевидно устие с две врязани линии върху външната 

повърхност. Една вертикална дръжка с елипсовидно напречно сечение и три надлъжни канелюри. 
Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, с покритие от червен или кафяв лак. Диаметър 
на устието – 5,0 см; височина – от 20,0 до 22,0 см; диаметър на дъното – от 8,0 до 9,0 см. 

Типът не е широко разпространен в района. Включените кани са от некропола в м. Калвака край 
с. Бутово. Според Б. Султов производството им започва в комплекса край Павликени през втора 
половина на II в. (Sultov 1985, 72). 

КАНИ ТИП III (кат. № 302) 
Sultov 1985, глинени изделия с две дръжки тип 4; Ivanov 2019а, кани тип I
Кани с яйцевидна форма на тялото и цилиндрична, леко конкавна шия. Издадено навън устие 

със сложно профилиран ръб. Шията и тялото са отделени с ясно изразен релефен пръстен. При ня-
кои екземпляри се среща барботинна украса върху под устието. Две вертикални дръжки с надлъж-
ни канелюри и елипсовидно напречно сечение. Пръстеновидно столче. Диаметър на устието – 12,0 
см; височина – 17,0 см; диаметър на дъното – 8,3 см. 

Каните от тип III не са често срещани и засега са познати от производствения комплекс край 
Павликени. Подобни съдове са известни от Нове, Сукидава и Сингидунум (Sultov 1985, 76-77).

29 В специализираната етнографска литература под наименованието стомна се разбира съд за пренасяне и пиене на вода 
(Цанов и др. 1992, 18). Предвид спецификата на изследването смятам за неуместна употребата на подобно название, като 
го замествам със събирателния термин кана.

Карта 7. Териториално разпространение на отделните типове кани през II – III в. 
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Обр. 21. Трапезна червенолакова керамика. Кани (рисунки на С. Иванов).
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КАНИ ТИП IV (кат. № 303) 
Sultov 1985, амфори и амфоровидни съдове тип 2
Кани с яйцевидна форма на тялото. Тясна шия с удебелен и сложно профилиран ръб на устието. 

Две вертикални дръжки с по една надлъжна канелюра. Пръстеновидно столче. Светлокафява глина 
без примеси, с покритие от кафяв лак. Диаметър на устието – 5,3 см; височина – 20,0 см; диаметър 
на дъното – 7,0 см.

Включената кана е намерена в гроб от некропола в м. Калвака, край Бутово, заедно с монети от 
времето на император Антонин Пий и Марк Аврелий (Sultov 1985, 74). Вероятно типът е изработен 
в производствения комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или друго ателие, работило 
в района през II в. 

КАНИ ТИП V (кат. № 304) 
Sultov 1985, стомни тип 3; Кабакчиева 1986, стомни тип I, вариант 1 
Кани с яйцевидна (или биконична) форма на тялото. Тясна шия с извит навън и удебелен ръб 

на устието. Една вертикална дръжка с елипсовидно напречно сечение и три надлъжни каенлюри. 
Пръстеновидно столче. Светлокафява глина без примеси, с покритие от кафяв лак. Диаметър на 
устието – от 3,0 до 5,0 см; височина – от 20,0 до 25,0 см; диаметър на дъното – от 6,0 до 10,0 см.

В специализираната литература съществуват различни мнения относно произхода на фор-
мата. Според някои изследователи той може да се търси в Мала Азия (Sultov 1985, 71-72), докато 
други я обвързват с района на Северна Африка (Иванова-Камишева 2004, 76). Каните от тип V 
са широко разпространени през периода втора половина на II-III в. както на юг, така и на север 
от Балкана – Августа Траяна (Буюклиев 1962б, 47, обр. 3), вилите край Ивайловград (Кабакчиева 
1986, 26) и с. Кралев дол (Найденова 1985, 35), могилния некропол при с. Чарда, Ямболско 
(Alexandrova 2013, 76), гроб „В“ от Рошава могила до Брезово (Велков 1938, 267), Никополис 
ад Иструм (Falkner 1999, 223, № 815), стражевата кула в района на пътна станция Монтемно 
(Иванова-Камишева 2004, 81, обр. 49/130-134) и надгробна могила при гр. Опака (Русев 2012а, 
371-384, обр. 10/2, 23/2).

Б. Султов свързва производството на тези кани с комплекса в м. Върбовски ливади край 
Павликени (Sultov 1985, 72). Въпреки изказаното мнение, липсват сигурни доказателства за изра-
ботването на формата в това ателие.

КАНИ ТИП VI (кат. № 305 – 307)
Кани със сферична или леко биконична форма на тялото. Тясна цилиндрична шия с допълни-

телно прилепено във височина устие и врязана или щемпелувана украса върху външната повърх-
ност. Една вертикална дръжка с елипсовидно напречно сечение (обр. 46). Пръстеновидно столче. 
Оранжева глина без примеси, покрита с червен или орнажево-кафяв лак. Височина – ок. 25,0 см; 
диаметър на дъното – ок. 7,0 см.

Типът се датира в III в. и не е широко разпространен в района. Засега отделни фрагменти и един 
изцяло запазен екземпляр са известни от езическото светилище край Мездра (кат. № 305 – 307) и 
могилния некропол при с. Джулюница, Великотърновско (Писарев, Станев 1987, обр. 28).

КАНИ ТИП VII (кат. № 308 – 315)
Кленина 2006, кани тип 4 Ivanov 2019b, кани тип I – II
Кани с яйцевидна форма на тялото и ойноховидно устие. Една вертикална дръжка с елипсо-

видно напречно сечение. Пръстеновидно столче или конкавно дъно. Оранжева или светлокафява 
глина без примеси, с покритие от оранжево-червен лак. Височина – от 6,0 до 18,0 см; диаметър на 
дъното – от 3,0 до 8,0 см.

Каните от този тип се откриват често в гробове и се датират с монети от края на II до първата 
половина на III в. Такива са известни от плоските некрополи при с. Бутово (кат. № 312) и Анхиало30. 

30 Непубликувана кана от разкопки на Б. Иванова през 2014 г. Открита е в гроб от западния некропол на римския град 
Улпия Анхиало, заедно с монета на Максимин I Тракиец (235-238 г.). Миниатюрно ойнохое произхожда и от разкопки на 
автора в гр. Поморие през 2015 г.

 57 



Обр. 22. Трапезна червенолакова керамика. Кани и запушалки (рисунки на С. Иванов).
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Подобни съдове са известни и от м. Върбовски ливади край Павликени (кат. № 308, 310 – 311, 314), 
Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 223, fig. 9.40/809), Нове (Кленина 2006, 102), пътната станция 
Состра (Христов 2015а, 79, обр. 2/7), вилния комплекс при Мадара31 и керамичната работилница 
край Каравелово (кат. № 309, 315). 

Ранното производство на тези кани, вероятно е свързано с комплекса в м. Върбовски ливади (?) 
край Павликени, а на тези датирани в края на II-първа половина на III в. – с ателиетата при Бутово 
и Каравелово. 

КАНИ ТИП VIII (кат. № 316 – 323)
Sultov 1985, кани тип 4; Кленина 2006, кани тип 4
Кани с крушовидна форма на тялото. Фуниевидно устие. Две вертикални дръжки с елипсовидно 

напречно сечение. Конкавно дъно. Оранжево-кафява глина без примеси, с покритие от оранжево-
червен или червен-кафяв лак. Диаметър на устието – от 2,8 до 3,6 см; височина – от 10,0 до 18,0 см; 
диаметър на дъното – от 3,5 до 6,2 см.

Каните от този тип присъстват често сред гробния инвентар. Датират се в последното десетиле-
тие на II – първа половина на III в. Производството им засега се свързва с комплекса при с. Бутово 
(Sultov 1985, 75). Близки паралели произхождат от вилата в м. Върбовски ливади край Павликени 
(кат. № 291), Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 223, № 802-804), Нове (Кленина 2006, 101-102), 
Сексагинта Приста (Димова 1970, 16; Русев 2011, 252), вилата при с. Присово, Великотърновско 
(Sultov 1985, 75), некрополите при селата Хаджидимитрово и Страхилово, Великотърновско (Султов 
1968, 50), гр. Опака, Търговищко (Русев 2012а, 371, обр. 10/4), както и от могилния некропол край 
кастела Состра (Китов 2003, 110-138). Освен в Долна Мизия, типът е широко разпространен и на 
територията на провинция Дакия в края на II – началото на III в. (Popilian 1976, 102-103).

ЗАПУШАЛКИ32 (кат. № 324 – 325; обр. 22; карта 8)
Запушалки с конична форма. Леко вдлъбване върху горната повърхност. Оранжево-кафява гли-

на без примеси, с покритие от светлокафяв лак. Диаметър горе – от 4,0 до 6,0 см; височина – от 1,8 
до 4,0 см; диаметър долу – от 3,5 до 4,5 см.

От специализираната литература е известно, че тези предмети се интерпретират като запушал-
ки за съдове. Те не са често срещани, а от керамичната работилница при с. Каравелово са запазе-
ни само два екземпляра. Близък паралел ни предлагат запушалките, открити при проучванията на 
пласт от III в. в многослоен обект Мездра-Калето (Иванова 2014, 35, обр. 2/3) и грънчарската пещ в 
м. Калугерското край кастела Состра (Иванова 2003, 60, обр. 38/2-3). 

„ТРАПЕЗНИ“ АМФОРИ33 (кат. № 326 – 340; обр. 23 – 26; карта 9)
„Трапезните“ амфори се състоят от 4 типа. От тях 2 съвпадат с типологиите на Б. Султов (Sultov 

1985) и П. Дичек (Dyczek 1999), а останалите 2 са обособени тук за първи път. 

„ТРАПЕЗНИ“ АМФОРИ ТИП I (кат. № 326) 
Sultov 1985, амфори и амфоровидни глинени изделия тип 3; Dyczek 1999, амфори тип 35
„Трапезни“ амфори със сферична форма на тялото. Удебелен и сложно профилиран ръб на ус-

тието. Две вертикални дръжки с надлъжни канелюри и елипсовидно напречно сечение. Конкавно 
дъно с „умбо“ в центъра. Оранжева глина без примеси, със следи от оранжево-кафяв лак. Диаметър 
на устието – 6,0 см; височина – 22,5 см.

Типът е познат от един изцяло запазен екземпляр, намерен при проучванията на могилния не-
кропол в м. Калвака край с. Бутово. Амфората произхожда от гроб с монети от средата на II в. Типът 

31 Непубликувани материали.
32 Запушалките вероятно служат за затваряне на някои типове кани. 
33 По форма „трапезните“ амфори наподобяват транспортните, но са снабдени с плоско дъно (Panella 1989, 157; Opaiţ 2003, 
216). В специализираната литература все още липсват ясни критерии за разграничаване на формата им от тази на каните. 
По традиция „трапезните“ амфори са по-високи, с две дръжки (в редки случай с една), масивно устие и широко конкавно 
дъно с „умбо“ в центъра. Затова под наименованието „трапезни“ амфори, обединявам съдовете с подобно описание и 
вместимост на тялото над 3 л. 
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не се открива често в района и вероятно е дело на майсторите от комплекса в м. Върбовски ливади 
край Павликени (Sultov 1985, 74-75) или друга провинциална работилница. 

„ТРАПЕЗНИ“ АМФОРИ ТИП II (кат. № 327 – 329)
Sultov 1985, амфори и амфоровидни глинени изделия тип 1; Opaiţ 2003, „трапезни“ амфори тип 

2; Dyczek 1999, амфори тип 30; Ivanov 2019а, „трапезни“ амфори
Амфори с яйцевидно тяло и фуниевидна шия. Издаден навън, удебелен и заоблен ръб на усти-

ето. Една хоризонтална врязана линия върху раменете. Под устието е оформен релефен пръстен, 
а върху раменете – хоризонтални врязани линии, понякога в комбинация с вълнообразна линия и 
коси насечки. Две вертикални дръжки (в редки случаи една дръжка) с елипсовидно напречно сече-
ние и надлъжни канелюри или усукани. Конкавно дъно с „умбо“ в центъра. Оранжева или светло-
кафява глина с покритие от оранжево-червен или червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 8,0 
до 14,0 см; височина – от 31,0 до 59,0 см; диаметър на дъното – от 9,0 до 15,0 см.

Производството на тази категория съдове в работилницата край Павликени е доказано с откри-
ването на бракувана продукция от района на пещите. Точни паралели произхождат от Никополис 
ад Иструм, където са намерени в пласт, датиран в рамките от 100 до 175 г. (Falkner 1999, 231, № 
896-897). Подобни изделия, от първа половина на II в., са известни от Трезмис (Opaiţ 2003, 216, fig. 

Карта 8. Териториално разпространение на запушалките през II – III в. 

Карта 9. Териториално разпространение на отделните типове „трапезни“ амфори през II – III в. 
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5). Вероятно изработването на „трапезни“ амфори от тип II е продължило и през III в. в други, по-
късно създадени работилници. 

„ТРАПЕЗНИ“ АМФОРИ ТИП III (кат. № 330)
 „Трапезни“ амфори с яйцевидно тяло и шия във формата на обърнат конус. Издаден навън и 

удебелен ръб на устието. Една хоризонтална врязана линия върху раменете. Две вертикални дръж-
ки с елипсовидно напречно сечение и надлъжни канелюри. Захванати са горе за шията под устието, 
а долу – за раменете. Конкавно дъно с „умбо“ в центъра. Оранжева глина, с покритие от червено-
кафяв лак. Диаметър на устието – 10,0 см; височина – 27,0 см; диаметър на дъното – 7,0 см.

Типът е познат от една амфора, открита в производствения комплекс при с. Бутово и публику-
вана от Б. Султов чрез фотографии с указание за датировка в управлението на император Септимий 
Север (Султов 1976, 34; Sultov 1985, 186, fig. XLIX/4). Подобни екземпляри са известни от Никополис 
ад Иструм, където произхождат от пласт, отнесен във II – първа половина на III в (Falkner 1999, 229, 
№ 885-886). 

Обр. 23. Трапезна червенолакова керамика. Трапезни амфори (рисунки на С. Иванов).
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„ТРАПЕЗНИ“ АМФОРИ ТИП IV (кат. № 331 – 340)
Ivanov 2019b, „трапезни“ амфори
„Трапезни“ амфори с биконична форма на тялото. Цилиндрична или леко конична шия. 

Удебелен навън ръб на устието, като в някои случаи горната повърхност е набраздена. Широко раз-
перени настрани вертикални дръжки с елипсовидно напречно сечение (или усукани) и надлъжни 
канелюри. Захванати горе за шията и долу за раменете, в средната си част са извити нагоре почти 
до нивото на устието. При някои екземпляри шията е с гладка повърхост (вариант А), докато при 
други е набраздена (вариант Б). Конкавно дъно с „умбо“ в центъра. Оранжева глина без примеси с 
покритие от оранжево-червен до тъмнокафяв лак. Диаметър на устието – от 9,0 до 18,0 см; височина 
– 38,0 см; диаметър на дъното – 10,0 см.

Производството на амфорите от вариант А може да се свърже с комплекса в м. Върбовски ливади (?) 
край Павликени, откъдето произхожда един изцяло запазен екземпляр (кат. № 301). Близки негови изде-
лия са намерени при проучвания на Никополис ад Иструм в пласт, датиран от втора до трета четвърт на 
II в. (Falkner 1999, 229, № 899, 903). Подобни амфори, но с усукани дръжки, са известни от римския викус 
при с. Камен, Великотърновско (Църов 1997, 134, обр. V/7) и светилището край с. Живково, Шуменско34.

Изработването на вариант Б в производствените комплекси край Каравелово и Бяла (фиг. 70/2) 
се потвърждава от изобилната бракувана продукция открита по време на проучванията там. Точен 
паралел ни предлага фрагмент от трапезна амфора, намерен в пещ за битова керамика от първа 
половина на III в., край с. Хан Крум (Христов, Стоева 2013, 399, обр. 23-24).

34 Обектът при с. Живково е проучван на Станимир Стойчев (РИМ-Шумен) в периода 2008-2012 г. Според нумизматич-
ния материал, „трапезната“ амфора трябва се датира най-общо в III в.

Обр. 24. Трапезна червенолакова керамика. Трапезни 
амфори (рисунка на С. Иванов). 

Обр. 25. Трапезна червенолакова керамика. Трапезни 
амфори (рисунки на С. Иванов).
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Обр. 26. Трапезна червенолакова керамика. Трапезни амфори и кратеровидни съдове (рисунки на С. Иванов).
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КРАТЕРОВИДНИ СЪДОВЕ (кат. № 341 – 348; обр. 26 – 28; карта 10)
Кратеровидните съдове са представени от 3 типа. Най-рано тази категория изделия е обособена 

в публикация за керамичните центрове от територията на Никополис ад Иструм (Kabakčieva et al. 
1988), а Б. Султов от своя страна ги определя със спорното название глинени изделия с две дръжки 
(Sultov 1985). Тук е направен първи опит за тяхното типологическо разпределение.

КРАТЕРОВИДНИ СЪДОВЕ ТИП I (кат. № 341 – 343) 
Ivanov 2019а, кратеровидни съдове тип I
Съд с долна полусферична и горна конична (леко конвексна) част. Удебелено, силно отворено 

навън устие. Горе върху коничната част – апликирана маска на Силен заедно с растителни орнамен-
ти, изпълнени в барботинна техника (или само барботинна украса). Полусферичната и коничната 
част на съда са отделени с ясно изразен релефен ръб. Високо столче. Оранжева глина без примеси, 
с покритие от червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 17,0 до 20,0 см; височина – 16,0 см; ди-
аметър на дъното – 8,0 см. 

Прототипът може да се търси сред „кипърската сигилата“ и по-точно във форма X 39 (Hayes 
1985, 139, fig. ХХI/3). Производството на тези кратеровидни съдове край Павликени се потвърж-
дава след откриването на керамичния калъп, в който е изработена апликацията с образа на Силен 
(Султов 1976, 53; Kabakčieva et al. 1988, 29, № 162; Владкова 2011, 69, № 9) (кат. № 341). Друг предста-
вител на типа е открит в гроб от могилния некропол в м. Калвака, край Бутово, където е отнесен в 
трета четвърт на II в. (кат. № 343). Тези изделия вероятно са изработвани в ограничено количество, 
тъй като са известни само от проучванията на производствения комплекс в м. Върбовски ливади и 
споменатия некропол.

КРАТЕРОВИДНИ СЪДОВЕ ТИП II (кат. № 344 – 347) 
Sultov 1985, глинени изделия с две дръжки тип 1b; Ivanov 2019а, кратеровидни съдове тип II – III
Съд с долна конична (в някои случаи леко конвексна) и горна цилиндрична част. Силно извит 

навън и леко навътре ръб на устието. Две вертикални дръжки с надлъжни канелюри и елипсовидно 
напречно сечение. При някои образци под устието е оформен хоризонтален релефен ръб. Върху 
цилиндричната част са нанесени растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Горе 
върху коничната част – широка хоризонтална врязана линия. Пръстеновидно столче. Оранжева 
глина без примеси, с покритие от оранжево-червен или червено-кафяв лак. Диаметър на устието – 
от 21,2 до 27,0 см; височина – от 16,0 до 20,0 см; диаметър на дъното – от 8,9 до 12,0 см.

Кратеровидните съдове от тип II са ни познати от проучванията на могилния некропол в м. 
„Калвака“ край с. Бутово, Великотърновско. Там те са документирани заедно с монети от упра-

Карта 10. Териториално разпространение на отделните типове кратеровидни съдове през II – III в. 
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Обр. 27. Трапезна червенолакова керамика. Кратеровидни съдове (рисунки на С. Иванов).
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влението на императорите Хадриан, Антонин Пий и Марк Аврелий (Sultov 1985, 76). Подобен съд, 
датиран в същия период, е известен от разкопки на гроб в могила № 7 при некропола в промишле-
ния комлекс „Марица-изток“ (Буюклиев 1962а, 54, обр. 14/б). Производството на типа се свързва с 
комплекса в м. Върбовски ливади през втора-трета четвърт на II в.

КРАТЕРОВИДНИ СЪДОВЕ ТИП III (кат. № 348) 
Sultov 1985, глинени изделия с две дръжки тип 5
Кратеровиден съд с биконична форма на тялото. Удебелен и силно извит навън ръб на устието. 

Две вертикални дръжки с надлъжни канелюри и елипсовидно напречно сечение. Върху горната 
конична част – гладка повърхност (вариант А), врязана (вариант Б) или барботинна украса (вари-
ант В). Пръстеновидно столче. Светлокафява глина със следи от оранжево-кафяв лак. Диаметър 
на устието – от 15,0 до 26,0 см; височина – от 12,0 до 18,0 см; диаметър на дъното – от 7,0 до 9,0 см.

Трудно е да се определи производственият комплекс, изработвал съдовете от тип III. От м. 
Върбовски ливади произхожда един изцяло запазен екземпляр с неясна датировка (кат. № 348). 
Типът е добре познат от Никополис ад Иструм, където се датира най-общо във II-III в. или по-къс-
но (Falkner 1999, 207-209, № 686-704). Отделни образци са известни и от могилния некропол край с. 
Джулюница, Великотърновско (Писарев, Станев 1987, обр. 16) и кастела Состра35.

Кухненска червенолакова керамика

Към тази група се отнасят единствено цедилките. Те заемат малка част от репертоара на произ-
водствените комплекси, като представляват около 5 % от продукцията им.

ЦЕДИЛКИ (кат. № 349 – 362; обр. 28; карта 11)
Цедилките са обособени в три типа. Те съвпадат с типологията на Б. Султов, макар че най-раз-

пространената форма (Тип II) е определена неточно като кадилница (Sultov 1985). Тези кухненски 
съдове се срещат и в каталога на керамиката от Нове (Кленина 2006). 

ЦЕДИЛКИ ТИП I (кат. № 349)
Sultov 1985, цедилки тип 2b
Цедилки с биконична форма на тялото. Силно извит навън ръб на устието с равна горна по-

върхност. Върху долната конична част и дъното са пробити отвори. Две вертикални дръжки с 
елипсовидно напречно сечение. Пъстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, с покритие от 
червено-кафяв лак. Диаметър на устието – 22,0 см; височина – 6 см; диаметър на дъното – 7,8 см.

35 Непубликувани материали от разкопки на проф. д-р Ив. Христов.

Карта 11. Териториално разпространение на отделните типове цедилки през II – III в. 
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Обр. 28. Кухненска червенолакова керамика. Цедилки (рисунки на С. Иванов).
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Типът е представен от един изцяло запазен екземпляр (кат. № 349) и отделни фрагменти, наме-
рени при проучванията в м. Върбовски ливади. Липсата на точни паралели от други райони засега 
ни кара да предположим, че цедилките от този тип са произвеждани в малки количества през II в., 
вероятно в комплекса край Павликени (?).

ЦЕДИЛКИ ТИП II (кат. № 350 – 361)
Sultov 1985, кадилници за домашна употреба; Ivanov 2019b, цедилки
Цедилки с конична (леко конвексна) форма на тялото. Удебелен навън ръб на устието. Върху тя-

лото са нанесени два или повече реда отвори. Отвътре, в центъра на дъното – един релефен „шип“ 
и три радиално разположени отвора. Пръстеновидно столче. Оранжево-кафява глина без примеси, 
с покритие от червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 12,5 до 15,0 см; височина – от 5,0 до 8,2 
см; диаметър на дъното – от 5,0 до 6,6 см.

Цедилките с тази форма са широко разпространени в Долна Мизия от втората половина на 
II до средата на III в. Определят се като кадилници за домашна употреба (Султов 1972б, 177-182; 
Кабакчиева 1986, 15-16) или като форма за производство на сирене (Попов 2002, 171-172). Произходът 
им се свързва с комплексите край Каравелово, Бутово (?) и Мездра. Подобни съдове са известни от 
пътната станция Состра36, вилата в м. Върбовски ливади край Павликени (Sultov 1985, 177, fig. XL/4), 
Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 202, № 656-658), Скаидава (Върбанов 2014, 70, табл. II/2), вику-
сите при с. Камен (Църов 1997, 134, обр. IV/6), с. Горско Абланово (Русев и др. 2015, 729, табл. VIII/67-
68), пещта за битова керамика край с. Хан Крум (Христов, Стоева 2013, 400, обр. 29-30). 

 ЦЕДИЛКИ ТИП III (кат. № 362)
Sultov 1985, цедилки тип 2а; Кленина 2006, цедилки тип 1
Цедилки с долна биконична и горна цилиндрична форма на тялото. Плосък, извит навън ръб на 

устието. Върху долната част на тялото и дъното са нанесени няколко реда от отвори. Две вертикални 
дръжки с елипсовидно напречно сечение. Равно дъно. Светлокафява глина без примеси, с покритие 
от червен лак. Диаметър на устието – 19,4 см; височина – 10,8 см; диаметър на дъното – 8,3 см.

Освен от керамичния център при Бутово, типът е познат от Нове (Кленина 2006, 117) и Сукидава 
(Sultov 1985, 80). Според Е. Кленина, тези цедилки се произвеждат и в работилниците край Хотница 
(?) (Кленина 2006, 117). 

Червенолакова керамика за съхраняване на продукти
Групата на керамиката за съхраняване на продукти включва гърнета, похлупаци и долиуми. Те 

заемат малък дял от червенолаковата продукция на ателиетата в изследваната територия и пред-
ставляват едва 10% от нея.

ГЪРНЕТА (кат. № 363 – 393; обр. 29 – 32; карта 12)
Обособени са 7 типа гърнета. От тях 2 присъстват в типологията на Б. Султов (Sultov 1985), до-

като други се откриват в публикации за отделни обекти. За първи път са представени типовете от 
работилницата при с. Каравелово. 

ГЪРНЕТА ТИП I (кат. № 363 – 366)
Sultov 1985, гърнета тип 1 Ivanov 2019а, гърнета
Гърнетата с яйцевидна форма на тялото. Силно извит навън ръб на устието. Хоризонтални вря-

зани линии върху раменете. При някои екземпляри – две вертикални дръжки с по една надлъжна 
канелюра. Конкавно дъно с „умбо“ в центъра. Оранжева глина с покритие от червен лак. Диаметър 
на устието – от 12,0 до 18,0 см. височина – ок. 22,0 см; диаметър на дъното – ок. 9,0 см.

Първоначлно типът е произвеждан в м. Върбовски ливади край Павликени през II в. В един ек-
земпляр от този обект (кат. № 363) са били укрити 3727 римски денари, най-късните от които са на 
Луций Вер (161-169 г.) от времето на съвместното управление с император Марк Аврелий до 169 г. 
Точен паралел предлагат гърнета, открити при проучвания на Никополис ад Иструм, в контекст, 

36 Непубликувани материали от разкопки на проф. д-р Ив. Христов.
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датиран около първа половина на II в. (Falkner 1999, 228, № 878-879).
Производството на тези гърнета се наблюдава през III в., в района на Мездра (кат. № № 364-366) 

и с. Сухаче (?) (Ханджийска 2016, 479, обр. 3). През римската епоха, типът е също широко разпрос-
транен в провинциите Тракия (Sultov 1985, 79) и Дакия (Popilian 1976, fig. LXI 746).

ГЪРНЕТА ТИП II (кат. № 367 – 371)
Кабакчиева 1986, гърнета с две дръжки тип IV 
Гърнета с долна яйцевидна и горна цилиндрична (леко конична) форма на тялото. Плосък, из-

даден навън и навътре ръб на устието. При някои екземпляри релефен ръб отделя горната от долна-
та част на съда. Две вертикални дръжки с по две или повече надлъжни канелюри. Горната плоска 
повърхност на устието е набраздена (вариант А) или гладка (вариант Б). Пръстеновидно столче или 
конкавно дъно с „умбо“ в центъра. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв 
лак. Диаметър на устието – от 13,0 до 24,0 см; височина – от 15,0 до 25,0 см; диаметър на дъното – от 
7,0 до 15,0 см.

Разглежданият тип е известен в специализираната литература като „урна“ или „урноподобен 
съд“ и принадлежи към група Б, тип IV от типологията на Г. Кабакчиева за керамиката от вилата 
край Ивайловград. Там тези гърнета са поставени в твърде широки хронологически граници – от II 
до IV в. (Кабакчиева 1986, 24-25). 

Близки паралели, в повечето случаи датирани в края на II – първа половина на III в., са из-
вестни от Долна Мизия – надгробна могила в м. Панака край Правец (Занева, Борисова 2016, 106, 
табл. VI/18), Состра (Иванова 2003, 62, обр. 38/3-7; Иванов 2013а, 199, обр. 3/19-20; Христов 2015а, 
80, обр. 3/26), Ад Радицес (Иванова-Камишева 2004, 69-70, обр. 43-44/22-23, 28, 31, 33), могилния 
некропол край гр. Опака, Търговищко (Русев 2012, 384, обр. 23/3), викуса източно от Дуросторум 
(Muşeţeanu 2003, fig. 30/303, 305) и провинция Дакия (Popilian 1976, fig. XXXIX/399-405). Според да-
нните от събраната до момента археологическа информация може да се предположи, че гърнетата 
от този тип са произвеждани в комплексите при Бутово и Мездра(?). През IV – началото на V в., 
формата се среща и при т.нар. сива излъскана керамика (Вагалински 2002, 133-134, Г300).

ГЪРНЕТА ТИП III (кат. № 372 – 374)
Sultov 1985, гърнета тип 2; Ivanov 2019b, гърнета тип II
Гърнета с камбановидна форма на тялото. Силно извит навън и нагоре ръб на устието. Две хо-

ризонтални дръжки с кръгло напречно сечение, закрепени за раменете. Горната плоска повърхност 
на устието е набраздена (вариант А) или гладка (вариант Б). Пръстеновидно столче. Светлокафява 
глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 18,0 до 23,0 см; ви-
сочина – ок. 24,0 см; диаметър на дъното – ок. 10,0 см.

Карта 12. Териториално разпространение на отделните типове гърнета през II – III в. 
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Обр. 29. Червенолакова керамика за съхранение на продукти. Гърнета (рисунки на С. Иванов).
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Обр. 30. Червенолакова керамика за съхранение на продукти. Гърнета (рисунки на С. Иванов).
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Обр. 31. Червенолакова керамика за съхранение на продукти. Гърнета (рисунки на С. Иванов).
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Обр. 32. Червенолакова керамика за съхранение на продукти. Гърнета (рисунки на С. Иванов).
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Типът не е широко разпространен в изследваната територия. Освен от Бутово, близки по форма 
съдове произхождат от вилата в м. Върбовски ливади край Павликени. Подобни гърнета са изра-
ботвани в производствения комплекс край с. Каравелово, където се датират в края на II – първа 
половина на III в.

ГЪРНЕТА ТИП IV (кат. № 375 – 383)
Ivanov 2019b, гърнета тип I
Гърнета с биконична форма. Плоско, извито навън и нагоре устие с набраздяване върху горната 

повърхност (вариант А). Срещат се и образци с гладка горна повърхност на устието (вариант Б). 
Две вертикални дръжки с елипсовидно напречно сечение и две надлъжни канелюри. Върху външ-
ната повърхност – пояси от хоризонтални и вълнообразни врязани линии нанесени с „гребен“. 
Конкавно дъно с „умбо“ в центъра. Оранжева или светлокафява глина без примеси, с покритие от 
оранжево-червен до кафяв лак. Диаметър на устието – от 21,0 до 24,5 см.

Производството на този тип е категорично доказано в комплекса край с. Каравелово чрез от-
критата бракувана продукция (кат. № 383). Близки паралели предлагат гърнета от проучванията 
на пещта за битова керамика при с. Хан Крум (Христов, Стоева 2013, 400, обр. 27), Никополис ад 
Иструм (Falkner 1999, 244, № 1004) и Дуросторум (Muşeţeanu 2003, 208, fig. 35/400), където произли-
зат от пластове, датирани в последна четвърт на II – първа половина на III в.

ГЪРНЕТА ТИП V (кат. № 384 – 386)
Ivanov 2019b, гърнета тип III
Гърнета с устия във формата на обърнат конус. Конкавно дъно с „умбо“ в центъра. Оранжева 

глина без примеси, с покритие от червен лак. Диаметър на устието – от 15,0 см до 20,5 см.
Гърнетата от този тип са рядко срещани в района и засега са известни само от функциониралия 

през първата половина на III в. производствен комплекс край с. Каравелово. 

ГЪРНЕТА ТИП VI (кат. № 387 – 390)
Гърнета с долна яйцевидна и горна конична част на тялото. Вертикален и заоблен ръб на устие-

то, в някои случаи с една врязана линия върху външната повърхност. Вертикални дръжки с по две 
надлъжни канелюри. Оранжева глина без примеси, с покритие от червен или оранжево-кафяв лак. 
Диаметър на устието – от 15,0 до 20,0 см.

 Типът е разпространен основно на територията между Дунав и Балкана, през III в. Известен 
е от езическото светилище край Мездра (кат. № 387 – 390) и Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 
228, № 868). Производството му може да се свърже най-вече с комплекса в западната част на гр. 
Мездра (?).

ГЪРНЕТА ТИП VII (кат. № 391 – 393)
Гърнета с извит навън, удебелен и сложно профилиран ръб на устието. Оранжева глина без 

примеси с покритие от оранжево-кафяв лак. Диаметър на устието – от 14,0 до 24,0 см. 
Освен от с. Бутово и езическото светилище край Мездра, типът е добре познат от територията 

на провинция Долна Мизия. Близки паралели, датирани в III в., са известни от викуса край с. Горско 
Абланово, Търговищко (Русев и др. 2015, табл. VII/53-57), Никополис ад Иструм (Falkner 1999, 226, 
№ 845-846), пътните станции на трасето от Ескус за Филипопол – Ад Радицес (Иванова-Камишева 
2004, 69, обр. 43/24), Монтемно (Иванова-Камишева 2004, 81, обр. 49/126), и грънчарските пещи 
край с. Сухаче (Ханджийска 2016, 479, обр. 3).

ПОХЛУПАЦИ (кат. № 394 – 406; обр. 33; карта 13)
В специализираната литература липсва цялостно типологическо разграничаване на похлупа-

ците. Затова тук е направено разпределение на разглежданата категория, като са обособени 3 типа.
 
ПОХЛУПАЦИ ТИП I (кат. № 394 – 395) 
Ivanov 2019а, похлупаци тип I
Конични похлупаци. Плътна дръжка с цилиндрично-конична форма. Основата е заоблена, а 
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Обр. 33. Червенолакова керамика за съхранение на продукти. Похлупаци (рисунки на С. Иванов).
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отвътре – релефен ръб. Върху външната повърхност са нанесени растителни орнаменти, изпълне-
ни в барботинна техника. Оранжево-кафява глина с покритие от червено-кафяв лак. Диаметър на 
периферията – от 13,0 до 16,0 см; височина – от 6,0 до 7,5 см.

Засега похлупаците от тип I са регистрирани единствено в комплекса при м. Върбовски ливади 
край Павликени, където са произвеждани през периода втора-трета четвърт на II в.

ПОХЛУПАЦИ ТИП II (кат. № 396 – 404)
Ivanov 2019а, похлупаци тип II
Конични похлупаци. Дръжката е плътна, с конична форма. Силно извит навътре и надолу ръб 

на основата. Върху външната повърхност са нанесени „запетаи“ или растителни орнаменти, изпъл-
нени в барботинна техника. Оранжева глина с покритие от оранжево-червен или червено-кафяв 
лак. Диаметър на периферията – от 7,0 до 20,0 см; височина – от 4,0 до 6,5 см.

Аналогични похлупаци са познати от форма 20 и 22 от северноафриканската червенолакова 
керамика, датирани в края на I – началото на II в. (Hayes 1972, 46, fig. 7/3.5). Близки паралели са из-
вестни от Нове (Sultov 1985, 80) и Никополис ад Иструм, където произхождат от пласт с материали 
от първата половина на II в. (Falkner 1999, 226-228, № 864, 866). Похлупаците с барботинна украса 
(кат. № 396 – 400) са дело на грънчарите от комплекса в м. Върбовски ливади край Павликени и се 
датират във втора-трета четвърт на II в. Според актуалната археологическа информация, можем да 
предположим, че тези с гладка или набраздена външна повърхност (кат. № 401 – 404) са изработва-
ни в работилниците при Бутово, Мездра и с. Сухаче, а производството им се отнася към периода от 
края на II до средата на III в. 

ПОХЛУПАЦИ ТИП III (кат. № 405 – 406)
Конични похлупаци. Дръжката е плътна, с конична форма. Силно извит навътре и надолу ръб 

на основата. Два симетрично разположени издатъка, захванати за основата. Оранжева глина с по-
критие от оранжево-червен или червено-кафяв лак. Диаметър на периферията – от 7,0 до 20,0 см; 
височина – от 4,0 до 6,5 см.

Производството на типа се е осъществявало през III в. и може да се свърже с грънчарската 
работилница край Мездра. Близки паралели са известни от вилата край с. Кралев дол, Пернишко 
(Найденова 1985), пътната станция Суб Радицес при с. Христо Даново (Иванова-Камишева 2004, 
129, обр. 77/9) и езическото светилище край Мездра (кат. № 405 – 406).

Карта 13. Териториално разпространение на отделните типове похлупаци през II – III в. 
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ДОЛИУМИ37 (кат. № 407 – 408; обр. 34; 
карта 14)

Долиуми с яйцевидна форма на тялото. 
Силно извит навън и леко надолу ръб на усти-
ето. Отвън върху раменете – две хоризонтал-
ни и една вълнообразна врязана линия с коси 
насечки. Две дъговидни дръжки захванати 
плътно за тялото. Равно дъно. Оранжево-
кафява глина без примеси, с покритие от чер-
вено-кафяв лак. Диаметър на устието – от 26,0 
до 45,0 см; височина – до 60,0 см; диаметър на 
дъното – до 17,0 см.

Долиумите с лаково покритие не са често 
срещани в изследваната територия. Досега са 
познати части от комплекса при с. Бутово и 
един изцяло запазен екземпляр от обекта при 
с. Присово, Великотърновско, с датировка в 
първите десетилетия на III в. (Султов 1964, 
49-64). Отделни фрагменти от устия на иден-
тични съдове, намерени в контекст от първа 
половина на II в., са известни от Никополис 
ад Иструм (Falkner 1999, 229, № 882). 

Червенолакова керамика с религиозно 
предназначение

Този клас от червенолаковата керамика включва фрагменти от кратери и патери. В специализи-
раната научна литература е прието, че тези съдове са използвани при различни религиозни цере-
монии (Владкова 2011, 56). Те заемат много малък дял от червенолаковата продукция на провинци-
алните работилници.

37 Доскоро липсваха общоприети критерии за разграничаване на гърне от долиум. През последните години доц. д-р Л. 
Вагалински въведе формална граница в изследването си за излъскана керамика от Долен Дунав (I – начало на VII в.) 
(Вагалински 2002, 125). Тук възприемам неговото определение за деление на двете форми, при което съдовете за съхране-
ние с диаметър на устието над 25,0 см са наречени долиуми. 

Карта 14. Териториално разпространение на червенолаковите долиуми през II – III в. 

Обр. 34. Червенолакова керамика за съхранение  
на продукти. Долиуми (рисунки на С. Иванов).
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КРАТЕРИ (кат. № 409 – 435; обр. 35; карта 15)
Големи съдове с яйцевидна форма на тялото, цилиндрична или конична шия със силно извито 

навън и нагоре устие. Две масивни дръжки захванати горе за шията, а долу – за раменете. Върху 
шията и тялото – украса от апликирани релефни изображения на Херакъл (кат. № 409 – 416), чле-
нове от свитата на Дионис, маски и др. (кат. № 417 – 435). Оранжева глина без примеси, с покритие 
от оранжево-червен лак.

Употребата им започва от средата на II в., като в началото кратерите се свързват с култа към 
определено божество, но впоследствие добиват широко разпространение и вероятно се използват 
масово в различните религиозни ритуали (Вахтел, Найденова 1984, 43; Popilian 1976, fig. XXVII-
XXX; Rusu-Bolindeţ 2007, 641, fig. LXXX/425). Производството им се датира най-общо във втора 
половина на II – първа половина на III в. и се свързва с комплексите в м. Върбовски ливади край 
Павликени, Бутово и Хотница (?). 

 Близък паралел ни предлагат редица паметници, открити на територията на Долна Мизия и 
Тракия – Ескус (обр. 36-38), Хотница, Бутово (Sultov 1985, 157-158, fig. XXIII-XXIV), Нове, Ятрус 
(Митова-Джонова 1970, 5-8), Дуросторум (Muşeţeanu 2003, 215, fig. 41), Томис (Rusu-Bolindeţ et al. 
2018, 224, кат. № 614), Кабиле и Филипопол (Martinova 2001, 185-188). На територията на провинция 
Дакия аналогични съдове са откривани в некрополи, терми, вили, градове и светилища (Вахтел, 
Найденова 1984, 43). 

ПАТЕРИ (кат. № 436 – 441; обр. 35; карта 16)
Плитки съдове с полусферична форма, леко извит навън или вертикален ръб на устието. При 

различните образци се срещат и такива със сложно профилирано устие. Една плоска дръжка, зах-
ваната хоризонтално непосредствено под устието. Върху горната повърхност на дръжката са от-
печатани растителни орнаменти, различни изображения на птици, козел, сфинксове, шлемове, бо-
жества – Фортуна, Медуза, Дионис и членове на неговия тиас. Оранжева или светлокафява глина 
без примеси, с покритие от оранжево-червен или кафяв лак. Диаметър на устието – ок. 18 см.

Патерите са едни от най-често използваните предмети при култови церемонии. Откритите ек-
земпляри край Павликени38 и Бутово (Димитрова-Милчева 2008, 145, обр. 32), представляват фраг-
менти от устия с дръжки. Според П. Владкова керамичните патери с плоска дръжка се отнасят във 
времето от първата половина на II до средата на III в. (Владкова 2011, 93, № 49-50). Идентични обра-
зци са известни от Анхиало39 и Напока в провинция Дакия, където произхождат от пласт, датиран 

38 Патерите от м. Върбовски ливади край Павлиени са подробно анализирани в монографията на П. Владкова и затова тук 
са представени накратко (Владкова 2011, 73-79).
39 Непубликувани материали от археологическо проучване на автора в гр. Поморие през 2015 г.

Карта 15. Териториално разпространение на кратери през II – III в. 
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Обр. 35. Червенолакова керамика с религиозно предназначение. Кратери и патери (рисунки на С. Иванов).
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във II в. (Rusu 1997, 378, Taf. XI/1-2; Rusu-Bolindeţ 2007, 641, fig. LXXIX/415-418). При по-късните 
бутовски варианти от първа половина на III в. се наблюдава и употребата на патери с дръжки, из-
работвани на грънчарско колело, с кръгло сечение (кат. № 441). 

***
Анализът на формите и техните типове показва, че местната червенолакова керамика от района 

попада в следните хронологически рамки: първи десетилетия на II – средата/трета четвърт на III в. 
Горната хронологическа граница е относителна, тъй като не бива да се пренебрегва вероятността 
един произведен през първа/втора четвърт на III в. съд с лаково покритие да остане в употреба 
твърде дълъг период от време40. 

Рязкото прекъсване на производството се дължи основно на продължителните варварски на-
падения от втора и трета четвърт на III в. Те довеждат до промяна в етническия облик на населе-
нието между Дунав и Балкана. Старото градско и по-заможно население намалява, тъй като търси 
убежище на юг, в по-сигурните райони, а голяма част от селското население, което не успява да се 
укрие, е избито или отвлечено. В резултат на победи или чрез мирно проникване, тук се настанява 
значителен брой варварско население, принадлежащо на различни по език, бит и ниво на развитие 
племена. За мащаба на тези сътресения, категорично свидетелстват многобройните колективни мо-
нетни находки, укривани поради появилата се опастност. Големи опустошения в областта нанася и 
чумната епидемия, която върлува в продължение на две десетилетия (Геров 1952, 32-33; Gerov 1963, 
127-146; Gerov 1971, 431-436; Върбанов 2017, 30-40). 

В резултат на тези събития комплексите, изработвали фини изделия, спират да функциони-
рат. Така, луксозната червенолакова керамика, която задоволява нуждите на местното население 
около век и половина, постепенно изчезва от всекидневния живот. През IV в. нейното отсъствие е 
частично компенсирано както от съдове, внесени от съседни или по-далечни части на империята 
(Минчев 1982, 23; Кабакчиева 2013, 401; Opaiţ 2004, 99; Băjenaru 2018, 239-257), така и от новопояви-
лата се сива керамика с излъскани ивици, чийто носител е чуждата варварска грънчарска традиция 
(Кузманов 1985, 28; Вагалински 2002, 80-84). 

40 Такъв случай се наблюдава при езическото светилище край Мездра, където съдове, произвеждани до средата на III в., 
се откриват с монети, най-късните от които се датират в 290-292 г. Непубликувана информация от проучвателя на обекта 
– доц. д-р С. Торбатов.

Карта 16. Териториално разпространение на патери с плоска дръжка през II – III в. 
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ГЛАВА III

Украса

Голяма част от съдовете, изработени в комплексите за производство на червенолакова керамика, 
са богато украсени чрез техники, характерни за епохата на Принципата. В технологично отношение 
декорацията върху откритата керамика е почти изцяло релефна (в позитив или в негатив), реали-
зирана чрез барботинна техника, апликиране на орнаменти, щемпелуване, ролетиране41 и врязани 
линии. При малка част от изделията се наблюдават и рисувани мотиви. Развитието на украсата във 
времето е разгледано за всеки отделен вид, по реда от релефна към рисувана. 

БАРБОТИННА ТЕХНИКА 
Изпълнената чрез барботинна техника украса се изразява в нанесени върху все още мократа 

глинена повърхност релефни орнаменти от добре пречистена течна глина. За първи път е описана 
подробно от Р. Цаан в неговото изследване за глазираните купи от музея в Берлин (Zahn 1923). Тя 
става характерна за украсата на съдовете от галските и северноафриканските работилници още 
през втората половина на I в. (Hayes 1997, 41-60). Впоследствие се разпространява в цялата Римска 
империя, като в някои райони се среща до IV в. (Noble 1988, 122-123). Барботинната декорация 
от територията между Дунав и Балкана е представена основно от флорални мотиви – бръшлян 
с ластари, лозови клонки с гроздове, шишарковиден орнамент, както и трудни за интерпретация 
изображения, наричани тук точки, запетаи и спирали.

Бръшляновите листа с ластари се формират като орнамент върху рисуваната древногръцка ке-
рамика още в края на VI – началото на V в. пр.Хр. Малко по-късно се срещат и при етруската стенна 
живопис и някои гробници (Ovadiah 1980, 168). 

През първата половина на II в. в производствените комплекси южно от Долен Дунав се поява-
ват и първите бръшлянови мотиви, изпълнени в барботинна техника. Те са характерни за произ-
водството в м. Върбовски ливади край Павликени (Sultov 1985, 51-52). Откриват се основно върху 
паници (кат. № 8), купи (кат. № 68, 70 – 72, 95 – 99), чаши (кат. № 197, 222, 224 – 226, 231, 238), крате-
ровидни съдове (кат. № 341 – 347) и похлупаци (кат. № 394 – 395, 397 – 400). По начин на изработ-
ване се доближават най-много до орнаментите, характерни за ателиетата за тънкостенна керамика 
в Панония от последна четвърт на I до средата на II в. (Димитрова-Милчева 2008, 140, обр. 25/b). 
Възможно е техни образци да са използвани като модел за имитация на украсата в работилниците 
край Павликени. През първата половина на III в. пресъздаденият по различен начин бръшлянов 
лист се открива и върху купи (кат. № 131, 133 – 140) от ателиетата при с. Бутово.

Лозовите клонки с гроздове започват да се изобразяват върху древногръцката керамика от 
VI – V в. пр. Хр. (Ovadiah 1980, 167). Масовото навлизане на орнамента в провинция Долна Мизия 
през първа половина на III в. се дължи най-вече на производствения комплекс при Бутово. Открива 
се основно върху купи (кат. № 151), чашите от тип X (кат. № 248 – 253), някои гърнета (кат. № 392), 
кратери (кат. № 435; фиг. 36 – 37) и обикновено се свързва с култа към Дионис.

Шишарковидният орнамент се появява още през елинистическата епоха. Купи от този пери-
од, но с изработена в калъп украса (средата на II в. пр.Хр. – начало на I в.), са открити в района на 
Североизточна България, Югоизточна Румъния и Молдова (Varbanov 2012, 59-75; Vulpe, Gheorghiţă 
1976, 167-198). Близък паралел на разглежданата декорация се среща и върху изделията на панон-
ската тънкостенна керамика (Димитрова-Милчева 2008, 140, обр. 25 b). Местното призводство на 
шишарковидния орнамент е характерно за периода от края на II до средата на III в. Представен е 
върху купи (кат. № 150) и чаши (кат. № 277 – 281, 285) от керамичния център при с. Бутово.

Останалите мотиви, изпълнени чрез барботинна техника, са някои трудно установими расти-
телни орнаменти (?), както и точки, запетаи, капки или спирали. Най-рано те се срещат върху 
керамиката, изработена от грънчарите в м. Върбовски ливади край Павликени, където се датират 

41 Терминът е възприет от англоезичната специализирана литература, където някои изследователи наричат този вид ук-
раса “rouletted decoration“ (Hayes 1972; Hayes 1997).
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във II в. (кат. № 7, 9 – 12, 14 – 15, 59, 61 – 66, 69, 84 – 85, 87, 196, 223, 227 – 230, 396). През първата 
половина на следващото столетие традицията е продължена от производствените комплекси при 
Бутово (кат. № 247 – 248, 251, 285) и Мездра (кат. № 232 – 233, 263 – 264, 287 – 288).

АПЛИКИРАНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Изработваните в калъп орнаменти за апликиране са друг вид украса, характерна за червенола-

ковата керамика от разглежданата територия. Тази традиция при декорирането на съдове е поста-
вена в Древна Гърция през VI – V в. пр. Хр (Noble 1988, 144). По-късно, в края на II или началото на 
I в. пр. Хр., техниката е често прилагана върху изделията на малоазийските грънчари, работили в 
Пергам и Ефес (Zabehlicky-Scheffenegger, Schneider 2000, 105-112). 

В територията между Дунав и Балкана този тип украса се открива върху стените на кратери 
и кратеровидни съдове от II – III в., произвеждани край Павликени, Бутово и Мездра, откъдето 
произхождат множество калъпи за изработването ѝ42. Апликациите представят основно растения, 
животни, маски, митични същества, божества, човешки изображения и различни предмети. 

Сред растителните мотиви най-предпочитани са лозовите клонки с гроздове. Срещат се вър-
ху кратери, намерени край Ескус (обр. 36 – 37) и Дуросторум – Остров (Muşeţeanu 2003, fig. 41/3). 
Обикновено се свързват с култа към бога на виното и лозарството Дионис Бакх, отъждествяван 
през римската епоха с италийското божество Либер (Батаклиев 1989, 52-54). Близки паралели на 
Дионисови сцени върху керамични съдове са известни както от Долна Мизия – Павликени (Султов 
1976, 50) и Нове (Митова–Джонова 1970, 6-7, обр. 1-2), така и от Тракия – Филипопол (Martinova 
2001, 185, fig. 1/1-5) и светилището на Асклепий до гр. Перник (Любенова 1980, 128, обр. 27). 

Змията е най-популярният животински орнамент. Образът ѝ заема особено място в култа към 
Дионис и Сабазий (Фол 1994, 89) и присъства в иконографията на редица фрагменти или цели съдове, 
произлизащи от Долна Мизия – Ескус (обр. 36 – 37), Хотница (кат. № 431 – 432), Бутово (кат. № 434), 
Павликени (кат. № 415 – 416, 421 – 424), Никополис ад Иструм (кат. № 429), Дуросторум (Muşeţeanu 
2003, fig. 41 4-5), Ятрус, Нове, и от Тракия – тракийското светилище до с. Варвара, област Пазрджик, 
Кабиле (Вахтел, Найденова 1984, 43) и Филипопол (Martinova 2001, 185, fig. 1/1-5). Точни паралели на 
змии, апликирани върху кратери, са известни и от провинция Дакия (Popilian 1976, fig. 28-29).

Гущерът е друг орнамент, апликиран върху съдовете. Познат е от керамични екземпляри, на-
мерени край Ескус (обр. 37), Нове (Митова-Джонова 1972, 207, обр. 4 а) и Дуросторум (Muşeţeanu 
2003, fig. 41/8). Негово изображение се открива при два метални оброчни паметника, свързани с 
култа към Сабазий. Това са бронзовите ръце от с. Войсил, Пловдивско, и с. Градница, Габровско, из-
работени в жест „бенедикцио латина“ – основен отличителен символ на Сабазиевите ръце (Тачева-
Хитова 1982, 287-288). 

Бичата глава или т.нар. букраний може да се интерпретира като част от животинската мета-
морфоза на Дионис (Маразов 1996, 95; Фол 1991, 126). През елинистическата епоха мотивът добива 
широка популярност като декоративна украса в монументалната архитектура на островите Делос, 
Самотраки, в района на Мала Азия и Тракия (включително и в рисуваната стенна декорация от 
Тракия и Македония) (Стоянова 2005, 303-304). Подобни изображения върху керамика са запазени 
върху кратери от Ескус (фиг. 38/1), Никополис ад Иструм (кат. № 429), калъпи от Бутово (Султов 
1976, 47) и Чорою Ноу/Акве в провинция Дакия (Popilian 1997, fig. 43 4). 

Сред останалите животни се отличават два апликирани орнамента на лъв, един на пантера в 
комбинация с лъв и куче (Владкова 2011, 72, кат. № 27-29), както и изображение на орел (кат. № 
427). Според П. Владкова лъвът и пантерата се сврързват с Дионисовите ритуали, а орелът – с вър-
ховното божество Зевс/Юпитер (Владкова 2011, 59-61). 

От производствения комплекс край Павликени произхождат няколко фрагмента от кратери с 
апликирана украса, представящи членове от свитата на Дионис. Най-често се срещат изображения 
на Силен (кат. № 341, 417 – 419). Друг приближен на божеството е Пан. Образът му се открива 
върху два паметника от Долна Мизия. При кратера от Ескус той е представен прав, надясно, дър-
жи гега и камшик (обр. 38/3). Негово подобие е известно от керамичен калъп, намерен в римския 

42 Освен от изброените места, калъпи произхождат и от Монтана (фиг. 13), като там до момента липсват категорични 
данни за наличието на производствен комплекс. 
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керамичен център при с. Бутово (Султов 1976, 
46). Оттам произлиза и една чаша с апликирана 
Дионисова сцена, датирана в края на II – първа 
половина на III в. (кат. № 286).

Драконовите глави са познати от богато ук-
расения кратер, намерен край Ескус (обр. 38/2). 
Те биха могли да се свържат с един от митове-
те за раждането на Дионис. Според Атенагор, 
Зевс в образа на дракон изнасилил дъщеря си 
Персефона, от което се родило детето Дионис 
(Фол 1991, 125). 

Кантаросът е чашата за вино на Дионис, 
присъстваща често в иконографията, свързана 
с култа към това божество. Освен въху крате-
ра от Ескус (обр. 38/4), подобно изображение 
се открива върху един керамичен фрагмент от 
м. Върбовски ливади край Павликени, на кой-
то Дионис държи кантарос в дясната си ръка 
(Султов 1976, 50). 

Херакъл е друго често срещано божество, 
върху съдовете с апликирана украса (кат. № 409 
– 416). В ателиетата край Павликени той е изо-
бразен изправен, гол, с кривак в дясната ръка и 
преметната лъвска кожа през лявата. В повече-
то случаи Херакъл е представен в едикула заед-
но с жертвеник и неясно животно. При два от 
намерените фрагменти, около апликациите са 
разположени виещи се змии. Присъствието им 
П. Владкова свързва с мита, според който Хера 
се опитва да убие бъдещия бог, като за целта из-
праща две змии (Владкова 2011, 56-57). 

Калъп и фрагменти с апликиран Херакъл, са 
известни и от няколко други места. Сравнително 
примитивно изображение произхожда от центъ-
ра при с. Бутово (кат. № 433). При проучванията 
на комплекса край с. Хотница е намерена сте-
на от кратер с апликиран медальон, където бо-
жеството се намира в легнало положение, държи 
кривак и чаша, заедно с други две фигури (кат. 
№ 430). Друго изображение намираме върху ке-
рамичен фрагмент от грънчарските пещи при с. 
Сухаче, общ. Червен бряг. Там е представена сце-
ната Херакъл убива Хидрата, а съдът се датира в 
първа половина на III в. (Ханджийска 2017, 437, 
обр. 3). Божеството се открива и върху калъпи от 
Монтана (Велков 1943, 189, обр. 259; Димитрова-
Милчева 2008, 143, обр. 29) и Мездра (Иванова 
2014, 42, обр. 7). Освен екземпляри с образите на 
Дионис и Херакъл, също оттам произхождат и 
такива на Хигия, Аполон, Диана, Зевс и Хера, 
Епона (фиг. 49), Силван и Атина (фиг. 50). 

Маските са релефни изображения, характер-
ни единствено за работилницата в м. Върбовски 

Обр. 36. Червенолаков кратер, намерен в района  
на Ескус (по Иванов 2013б, 42).

Обр. 37. Графични изображения на кратера от Ескус  
(по Иванов 2013б, 42-43).
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ливади край Павликени (кат. № 421 – 422). Традицията за апликиране на маски върху кратери и хи-
дрии датира още от елинистическата епоха и отново се свързва с култа към Дионис. Дори някои из-
следователи предполагат, че релефните изображения са взети директно от метални оригинали, чрез 
отпечатване (Mayer-Schlichtmann 1988, 210-211). На съдовете с подобна украса се спира подробно 
П. Владкова, която ги интерпретира като бакхически (Дионисиеви) маски, но допуска и връзката 
им с култа към източното божество Митра (Владкова 2011, 59-60). 

Еротичните сцени са също представени сред изделията на грънчарите от Павликени (кат. № 420) 
и Бутово (Kabakčieva et al. 1988, 32, kat. № 190). Откритото там пластично изображение и калъпът са 
във формата на медальон, върху който е представена еротичната сцена. Според П. Владкова подобни 
сюжети трябва да се отнесат към релефите, свързани с култа към Дионис (Владкова 2011, 58). 

Датирането на апликираната украса е затруднено, тъй като повечето образци произхождат от 
места, без точен контекст на откриване. Анализът на изображенията показва, че този вид декора-
ция е характерен най-общо за периода от втора четвърт на II до средата на III в. 

РЕЛЕФНИ ОРНАМЕНТИ ВЪРХУ ПОДНОСИ И ПАТЕРИ
Релефните орнаменти са разположени върху периферията и дръжките на подносите, а при па-

терите – само върху горната плоска повърхност на дръжките. Подноси с подобна украса са из-
работвани в керамичния център при с. Бутово, докато за производство на патери имаме данни и 
от м. Върбовски ливади край Павликени. Отделните декоративни орнаменти върху керамичните 
подноси и патери могат да се обединят в няколко основни групи: растителни и геометрични моти-
ви, животински изображения, човешки глави/маски и planta pedis, митични същества, божества и 
различни предмети/атрибути. 

Растителните мотиви са представени от лозови листа с гроздове (обр. 39/1-6), листа и клонки 
(обр. 39/7-18), венци с гирлянди (обр. 39/19-20), дървета (обр. 39/21-28), розети (обр. 39/27-49), 
палмети (обр. 39/50) и лотосови цветове (обр. 39/51-55). 

Лозовите листа с гроздове са често срещани върху подносите, произведени в Бутово. Свързвани 
са основно с култа към Дионис, чиято голяма популярност е добре засвидетелствана в района на 
Никополис ад Иструм (Владкова 1991, 132-133). При останалите растителни орнаменти, могат по-
ясно да се различат иглолистните клонки (обр. 39/13-14) и палмовите листове (обр. 39/15-16). 

Обр. 38. Фото и графични изображения на детайли от апликираната украса по кратера от Ескус: 1. Букраний;  
2. Драконова глава; 3. Бог Пан; 4. Кантарос (по Иванов 2013б, 44-45, обр. 5-8).
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Обр. 39. Релефна украса върху подноси, произведени в Долна Мизия (края на II/първа половина на III в.):  
1 – 55. Растителни орнаменти (компилация от рисунки по: Владкова 1991, табл. 1-4; Dinitrova-Milčeva 2000,  

abb. 3-6; Камишева 2005, 90-91, обр. 18-19). 
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Розетите присъстват в декорацията на почти всички известни подноси и някои патери (кат. № 
440). Най-рано орнаментът се среща в Египет и Асирия около началото на I хил. пр.Хр. По-късно 
се открива и върху древногръцките рисувани съдове (Ovadiah 1980, 176-177). През епохата на 
Принципата, розетата е характерна за релефната керамика в цялата Римска империя (Димитрова 
1961, 28; Владкова 1991, 132). 

Разцъфналата палмета също е представена върху изделията на бутовските грънчари. 
Произходът и развитието ѝ се свързват с архитектурата на Асирия, Вавилония, Персия, Мала Азия 
и древногръцката керамика през I хил. пр.Хр. (Ovadiah 1980, 181). Среща се и сред двуизмерните 
рисувани изображения, част от гробничната стенописна декорация. Като близък паралел може да 
се посочат палметите с копиевиден връх от стенописани гробници в Италия (Pontrandolfo et al. 
1997, 52) и Тракия (Гетов 1988, 27). Палметата е разпространена и сред композициите на римските 
мозайки (Balmelle et al. 2002, 54).

Интерес представляват и релефните изображения на лотосови цветове. В българската специа-
лизирана литература те се интерпретират като лироподобни предмети (Владкова 1991, 134) или 
свещници (Камишева 2005, 91, обр. 19/67-70), но и двете мнения се разминават със същността на 
действителния образ. Разглежданото изображение се доближава най-много до лотосовите цветове, 
познати от античните мозайки (Ovadiah 1980, 171; Balmelle et al. 2002, 48). 

Разнообразието от геометрични мотиви включва единични кръгове (обр. 40/56-58), двойни 
(обр. 40/67-68) или тройни концентрични окръжности (обр. 40/69-71), мъниста от астрагали 
(обр. 40/56-60), елипси (обр. 40/61), правоъгълници (обр. 40/62-66), кръгове с вписани кръстове 
и точки (обр. 40/72), ромбове (обр. 40/73-75), триъгълници с една конкавна страна (обр. 40/76-77) 
и волути (обр. 40/78-80).

Кръговете и концентричните окръжности присъстват най-често сред декорацията на бутовски-
те подноси (Владкова 1991, 133) и патери (кат. № 440). Използват се за рамкиране на периферията 
(обр. 40/56-58) или са поставяни свободно около другите релефни изображения (обр. 40/67-71). 
Като орнамент се появяват за първи път приблизително през XII – XI в. пр.Хр. върху рисувана кера-
мика от Кипър и малко по-късно върху текстил от Асирия (Ovadiah 1980, 124-125). През римската 
епоха се откриват и върху мозайки (Balmelle et al. 2002, 34). 

Мънистата от астрагали образуват мотив, който е познат най-рано от храмовата архитектура на 
Древна Гърция и Персия (Ovadiah 1980, 122-123), а впоследствие сe превръща в широко разпрос-
транен декоративен фриз. В края на II – първа половина на III в. бутовските грънчари често нанасят 
орнамента в комбинация с кръгове или розети.

Друг декоративен елемент от подносите с релефна украса е кръгът с вписан кръст и по една 
точка между раменете. Често се интерпретира като колело. Най-рано се открива в Гърция, върху 
керамика от първа половина на IX в. пр.Хр. По-късно се среща и при античните мозайки (Ovadiah 
1980, 126-127; Balmelle et al. 2002, 38).

От животинските изображения преобладават тези на диви животни – орел (обр. 40/81), дива 
свиня (обр. 40/82-83), елен (обр. 40/84-85), мечка ? (обр. 40/86), лъв (обр. 40/87-92), пантера (обр. 
40/93), хиена ? (обр. 40/94-95), докато питомните са по-малко – овен/овца (обр. 40/96-98), бик (обр. 
40/99-102), куче (обр. 40/103-109), кон (обр. 40/110) и козлета (обр. 40/111-115). Срещат се и образи 
на букраний (обр. 40/116), риба (обр. 40/117) и делфин (обр. 40/118) (Владкова 1991, 130).

Голяма част от декоративните орнаменти като бягащото куче, овцата, дивата свиня, лъвът и др., 
могат да се свържат с прототипи на изображения от западните производствени комплекси в Галия 
(Лезу), Германия (Райнцаберн), Панония (Аквинкум), Горна Мизия (Виминациум) (Димитрова-
Милчева 1994, 241) и Дакия (Микасаса) (Rusu-Bolindeţ 2011, 98, fig. 6/1). Въпреки влиянията на го-
лемите керамични центрове, сред животинските фигури от Долна Мизия се откриват съвсем нови 
модели – доказателство за оригиналността на бутовските грънчари (Димитрова-Милчева 2008, 146). 

Следващата голяма група е тази на релефните човешки изображения – planta pedis (обр. 41/119-
126) и човешки глави/маски (обр. 41/127-141). Най-голям интерес будят последните, чието тълку-
ване в специализираната литература е различно. Според П. Владкова това са декоративни орнамен-
ти, представящи маски на участници в тиаса на Дионис (Владкова 1991, 130). В по-късно изследване 
М. Камишева с право свързва някои от образите с лика на Александър Македонски (обр. 41/139-
141) и съответно с император Каракала (211-217 г.) и похода му през Тракия и Долна Мизия от 
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Обр. 40. Релефна украса върху подноси, произведени в Долна Мизия (края на II/първа половина на III в.):  
56 – 80. Геометрични орнаменти; 81 – 118. Животински изображения (компилация от рисунки по: Владкова 1991, 

табл. 1-4; Dinitrova-Milčeva 2000, abb. 3-6; Камишева 2005, 90-91, обр. 18-19). 
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213/214 г. От друга страна, звучи спорно твърдението ѝ относно отличителните народностни черти 
на част от изображенията – на тракиец, египтянин или грък (Камишева 2005, 73-74). Човешки лица 
са оформяни и в медальон върху някои от дъната на кръглите подноси (кат. № 163 – 164). 

Освен разгледаните групи, сред релефните изображения от подносите се отличават и фигури-
те на божества и митични създания. В съществуващите изследвания те са определени като Ерос 
(обр. 41/142, 145), Деметра ? (обр. 41/143) и кентавър (обр. 41/144) (Камишева 2005, 90, обр. 18/22-
25). Върху плоските дръжки на патерите също са изобразени митологични сюжети и същества. 
Представени са фигури, определени от П. Владкова като сфинксове (кат. № 436), Фортуна (кат. № 
437) и две на Дионис в комбинация с глава на Медуза ? (кат. № 438 – 439) (Владкова 2011, 76-77). 
Последните се откриват единствено в производствения комплекс в м. Върбовски ливади край 
Павликени, където се датират най-общо в II в. 

Последната група от релефни декоративни елементи включва основно предмети от всеки-
дневния живот и въоръжение. Представени са овчарска гега (обр. 41/146), различни съдове (обр. 
41/147-152), двуостра стрела (обр. 41/153), лък (обр. 41/154-155, 157), меч ? (обр. 41/156) и други 
орнаменти, трудни за интерпретация (обр. 41/158-162).

Обр. 41. Релефна украса върху подноси, произведени в Долна Мизия (края на II/първа половина на III в.):  
119 – 126. Planta pedis; 130 – 141. Човешки изображения/маски; 142 – 145. Божества и митологични сюжети;  

146 – 157. Предмети от ежедневието и въоръжение; 158 – 162. Неизяснени изображения (компилация от рисунки по: 
Владкова 1991, табл. 1-4; Dinitrova-Milčeva 2000, abb. 3-6; Камишева 2005, 90-91, обр. 18-19).
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ЩЕМПЕЛУВАНА УКРАСА 

Щемпелуваната декорация е друг, често срещан вид украса от разглежданата територия. 
Нанасяна е върху все още мократа повърхност на паниците посредством керамични печати. До 
този момент подобни предмети са известни от Монтана (обр. 42), Мездра (Лука 2006, 163-164) и м. 
Върбовски ливади край Павликени (обр. 43). Някои от тях са едностранни, а други – двустранни 
с различни орнаменти на всяка от страните. Печатите са с растителни, геометрични орнаменти и 
изображения на planta pedis (Димитрова 1961, 31-33; Владкова 2011, 80-84). 

При паниците и подносите орнаментите са поставяни отвътре в центъра на дъното (кат. № 5, 
10, 13, 21 – 22, 25) или върху периферията (кат. № 30, 176, 190 – 191), докато при купите (кат. № 121, 
152), чашите (кат. № 234), каните (кат. № 305 – 307) и кратерите (обр. 38 1) отпечатъците се намират 
само върху външната повърхност на съдовете. Голяма част от изображенията на печатите съвпада 
с орнаментите върху откритата щемпелувана продукция (обр. 44). 

Растителните мотиви са основно листа и розети. Първите представят два вида палмови клонки 
(обр. 44/1-2). Срещат се върху едната страна на печат (обр. 43/5) и дъна на паници от м. Върбовски 
ливади край Павликени и Бутово (Sultov 1985, fig. XXI/4). Откриват се също при релефната декора-
ция на подносите от края на II – първа половина на III в. (обр. 39/15-16). Близък паралел предлагат 
орнаментите от малко по-късната щемпелувана декорация върху паници, произведени в района на 
Северна Африка (Hayes 1972, 230, fig. 38). 

Розетите са представени различно (обр. 44/3-9) в зависимост от това в кой производствен ком-
плекс са изработени. От м. Върбовски ливади произхожда розета с осем лъча и точки в кръг (обр. 
44/3), датирана във втора – трета четвърт на II в. При орнаментите от Бутово (обр. 44/4-5) (Sultov 
1985, fig. XXI/2) се наблюдава абсолютно сходство с релефните изображения на подносите (обр. 
39/36, 48), които се датират в края на II – първа половина III в. Розетите от Мездра се срещат върху 
купи, чаши (обр. 44/6-8) и се датират в същия период като бутовските. 

Геометричните орнаменти представляват триъгълници с вградени точки (обр. 43/9; обр. 44/10), 
ромбове с вписани триъгълници (обр. 43/6), кръгове с вписани кръстове (обр. 44/11-12) и концен-
трични окръжности (обр. 44/13-15). Първите два са характерни за производствения комплекс в м. 
Върбовски ливади, където се датират във втора-трета четвърт на II в. Кръговете с вписани кръстове, 
понякога в комбинация с точки, се откриват както в споменатия производствен комплекс, така и в 
Бутово. Орнаментът се използва и при релефните изображения върху бутовските подноси (обр. 40/72). 
От друга страна, щемпелуваните единични кръгове, двойните и тройните концентрични окръжности 
са типични за подносите и каните от Мездра (кат. № 176, 190 – 191, 305). Последните се датират в III в.

Planta pedis е най-често срещаното изображение сред щемпелуваната декорация от II в. 
Регистрираните екземпляри имат формата на стъпало в сандал (обр. 43/1-3; обр. 44/16-19). Досега не 
са открити щампи с изписано име на производителя. П. Владкова обяснява този факт, що се отнася 
до комплекса при м. Върбовски ли-
вади, с липсващото самочувствие на 
производителя, или с желанието му 
да остане анонимен, защото имитира 
продукцията на някое известно ате-
лие (Владкова 2011, 82).

Традицията в употребата на 
planta pedis започва в италийските 
ателиета още през втората поло-
вина на I в. пр. Хр. За тях е харак-
терно това, че са снабдени със съ-
кратен надпис, включващ името на 
производителя. В някои случаи то 
е изписано заедно с това на роб. От 
началото на I в. сл. Хр. модата в от-
печатването на planta pedis обхваща 
и червенолаковата продукция на Обр. 42. Колективна находка от щемпели за отпечатване върху 

керамични съдове, от района на Монтана (фонд НАИМ-БАН).
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малоазийските ателиета. Първоначално те представят изображението изпълнено с латински или 
гръцки букви, но към средата на столетието традицията в отпечатването му е изоставена. Според 
Дж. Хейс, когато печатите с форма на стъпало се появяват отново сред изделията на източната 
сигилата в края на I в., те са вече ненадписани (Hayes 1997, 52-57). Вероятно такава е причината и 
производителите от павликенските ателиета да оставят щемпелуваната декорация анонимна. 

През първата половина на III в. planta pedis се открива сред релефните изображения на бутов-
ските подноси. Известен е само един идентичен с тях щемпелуван орнамент (обр. 43 20), върху 
дъното на паницa от Бутово (Sultov 1985, fig. XXI/2). От средата на III в. насетне този декоративен 
елемент излиза от репертоара на местните грънчари. 

Обр. 43. Щемпели за отпечатване върху керамична продукция от района на пещите в м. Върбовски ливади  
край Павликени (фонд РИМ-В. Търново).
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Към щемпелуваната декорация принадлежи и един сложен за определяне орнамент (обр. 44/21-
22). В специализираната литература той се интерпетира като жезъл (Камишева 2005, 91, обр. 19/78) 
или стъпало (Владкова 2011, 97, кат. № 4). Открива се върху щемпел от м. Върбовски ливади (обр. 
43/4), релефно изображение от бутовски поднос (обр. 41/159) и отпечатъци върху купа и кана, из-
работени край Мездра в периода от края на II до средата/третата четвърт на III в. (кат. № 121, 305).

РОЛЕТИРАНА УКРАСА
Пояси от нанесени с ролка насечки или т. нар. ролетиране е често срещана техника за деко-

рация върху повърхността на паниците (кат. № 1 – 4, 11, 13, 16 – 20, 22, 25, 27 – 29, 36, 40, 43 – 47), 
купите (кат. № 67 – 68, 70, 82, 117 – 120) и чашите (кат. № 194, 220, 225) от римските производствени 
комплекси между Дунав и Балкана. Обикновено украсата е разположена върху плоската част на 
дъната отвътре, но се наблюдава и по външната повърхност при някои образци (кат. № 17, 117 – 
120, 194, 220, 225). Понякога се открива в комбинация с щемпелувани орнаменти или декорация, 
изпълнена в барботинна техника (кат. № 11, 70).

Този начин за украса е познат още от предримската епоха. Ролки за нанасяне на насечки са 
открити при проучването на множество западни центрове за изработване на тера сигилата. В тери-
торията южно от Долен Дунав традицията е въведена първо от грънчарите в м. Върбовски ливади 
през II в. Продължена е от производствените комплекси при Бутово и Мездра, където е прилагана 
най-късно до средата на III в. 

ВРЯЗАНА УКРАСА
Врязаната или издълбаната украса е предпочитан начин за декориране на червенолаковите съ-

дове през римската епоха. Често срещани са хоризонталните линии, разположени върху външната 
повърхност на голяма част от изследваната керамика. Те образуват и концентрични окръжности 

Обр. 44. Графични изображения на щемпелувана украса върху червенолакови съдове.
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по дъната или периферията на паници (кат. № 1, 21) и купи (кат. № 68, 70). От друга страна, вълно-
образната линия е характерна само за няколко типа кани (обр. 45 2, 6), трапезни амфори (кат. № 
329), гърнета (кат. № 371) и долиуми (кат. № 407 – 408). 

Към този вид украса принадлежат и вертикалните или коси врязани линии, нанесени със сво-
бодна ръка. Типични са за паниците от Мездра (кат. № 48 – 49), купите от н. Св. Атанас при Бяла 
(Иванов 2019, 232, обр. 3-4), чашите от м. Върбовски ливади край Павликени (кат. № 205 – 206, 283), 
м. Казан чеир край с. Каравелово (кат. № 254, 284), некрополът в м. Калвака до Бутово (кат. № 282) 
и каната от Джулюница (обр. 46). Спирали и други трудно разпознаваеми орнаменти (обр. 45/4-5) 
се срещат, макар и рядко, върху стените на кани от Мездра.

Според наличната археолгическа информация врязаната украса от разглежданата територия се 
отнася към периода от началото на II до средата на III в. При по-късните изделия с нискокачествен 
червен лак/ангоба от IV в. липсва гореописаното разнообразие от орнаменти (Băjenaru 2018, 239-257). 
Наблюдават се единствено пояси от обикновени хоризонтални врязани линии (обр. 47; обр. 48/4, 6). 

РИСУВАНА УКРАСА
Този вид декорация се среща изключително рядко в територията между Дунав и Балкана. 

Нанесена е с пръст върху все още незасъхналия лак при някои типове паници и кани или гърнета (?). 
Представена е от флорални мотиви (кат. № 44, 47; обр. 45/1) или вълнообразни линии (обр. 45/2-3). 

Обр. 45. Рисувана и врязана украса върху червенолакова керамика от проучванията на обект Мездра-Калето (края 
на II – първа половина/трета четвърт на III в.).
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В специализираната научна литература по темата липсва информация за подобен вид украса. 
Засега е позната само от езическото светилище край Мездра, където се датира най-общо в първа 
половина/трета четвърт на III в. (обр. 45). Производството на изделия с подобна декорация, може 
да се свърже с разположената в непосредствена близост работилница, функционирала през същия 
период. 

***
Разнобразната и в някои случаи сложна за изпълнение декорация показва високо ниво на раз-

витие на грънчарското производство през II – първа половина на III в. в територията между Дунав 
и Балкана. От средата на III в. насетне се наблюдава упадък в местното производство на фина ке-
рамика, а към края на същото столетие богато украсените изделия вече са излезли от употреба. 
Резкият срив в производството на червенолакови изделия се дължи на продължителните варвар-
ски нападения, обезлюдяването и смяната на етническия облик на населението (Геров 1952, 32-33; 
Gerov 1963, 127-146; Gerov 1971, 431-436; Върбанов 2017, 30-40). През IV в. върху съдовете с покри-
тие, наподобяващо лак/ангоба (?), се среща единствено съвсем опростена украса от обикновени 
врязани линии. 

Голяма част от разгледаните техники и художествени орнаменти са взаимствани от по-ран-
ната египетска, персийска, гръцка или съвременна римска архитектура, рисуваната или релефна 
керамика, както и от двуизмерните изображения върху стенописи и мозайки. Друг източник на 
влияние са металните изделия, служили като модели за отпечатване и изработване на калъпи за 
производство на апликирана украса. Последната е безспорно свързана с култовите практики, ха-
рактерни за периода. Комбинацията от растителни и геометрични орнаменти, митични същества, 
божества и атрибути свидетелства от една страна за настъпилия през II – III в. религиозен син-
кретизъм, а от друга показва културното сливане на местното население с това от гръко-римския 
свят и Мала Азия.

Обр. 47. Керамична кана със следи от червено ангобно/
лаково покритие, намерена в късноримски гроб край 

Павликени (първа четвърт/половина на IV в.) (по 
Църов 2005, 101).

Обр. 46. Червенолакова кана със скосено устие и врязана 
украса от надгробна могила край с. Джулюница, 

Великотърновско (първа половина на III в.) (фонд 
РИМ-В. Търново).
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Обр. 48. Керамични съдове със следи от ангобно/лаково покритие от късноримски некропол  
(първа половина/трета четвърт на IV в.) в м. Барата между селата Хотница и Самоводене, Великотърновско  

(фонд РИМ-В. Търново).
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ГЛАВА IV

Производствени комплекси. Анализ

В настоящата глава е включена информация за ателиета, изработвали червенолакова керамика. 
За определянето им като такива следва да са налице няколко основни предпоставки: останки от 
пещи или работилници; концентрация на предмети, свързани с процеса на производство – калъ-
пи, щемпели или серия от идентични изделия; бракувана продукция – деформирани, негодни за 
употреба съдове, чието откриване край пещите е категорично доказателство за съществуването на 
ателие, изработвало лакови изделия. 

Разглежданите тук обекти са таки-
ва с категорично регистрирана про-
изводствена дейност, както и някои 
с предполагаема такава. Отделните 
комплекси са проследени спрямо гео-
графското си разположение в посока 
от запад на изток (карта 2). 

МОНТАНА (?)
В рамките на съвременния град 

Монтана (карта 2/1) се намират ос-
танките на две (?) укрепления и кул-
тов комплекс от римската и късноан-
тичната епоха (Динчев 2016, 38, обр. 
7). Археологическа информация за 
тези обекти черпим основно от про-
учванията на крепостта върху хълма 
„Калето“ и светилището на Диана и 
Аполон. От последния произхождат 
голямо количество епиграфски па-
метници, свидетелстващи за същест-
вуването на военен лагер, админи-
страция, управлявала значителна те-
ритория и цивилно селище (Божилова 
1976, 40-48; Огненова-Маринова и др. 
1987; Динчев 2016, 37-38). 

През 1883 г. в Народния археоло-
гически музей постъпва интересна 
керамична находка, открита в горе-
описания район. Съставена е от два 
комплекта предмети, предназначени 
за изработване и украса на изделия 
с лаково покритие. Единият от тях 
включва 11 калъпа за отпечатване на 
оброчни плочки, а другият – 4 щемпе-
ла за украса върху керамични съдове. 
Колективната находка е открита заед-
но с една оброчна плочка в позитив с 
изображение на Хермес (Велков 1943, 
183-189). 

Калъпите са съответно по два с 
образа на Хигия, Дионис и по един – 

Обр. 49. Част от колективна находка, съставена е от калъпи за 
отпечатване на оброчни плочки или релефна украса за апликиране, 

от Монтана (фонд НАИМ-БАН). 
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на Аполон, Херакъл, Диана, Зевс и Хера, Епона (?), конник, както и един с ловна сцена (обр. 49) 
(Велков 1943, 183-189). Може да се предположи, че в тях е отпечатвана и релефна украса за аплики-
ране върху керамични съдове.

Вторият комплект от грънчарски инструменти е предназначен основно за нанасяне на растителни 
и геометрични орнаменти (обр. 42). По форма част от щемпелите наподобяват „крачета“ и предста-
вляват двустранни печати (Велков 1943, 189, обр. 259; Димитрова-Милчева 2008, 143, обр. 29).

Находките от Монтана намират близък паралел с калъпи за оброчни плочки и печати за щемпе-
луване на съдове от производствените комплекси в м. Върбовски ливади край Павликени (Владкова 
2011, 65, кат. № 1), с. Бутово (Kabakčieva et al. 1988, 34, kat. № 200-201) и гр. Мездра (Иванова 2014, 42, 
обр. 7), където се датират най-общо във II – първа половина на III в.

Според А. Димитрова-Милчева Монтана е най-западно разположеният пункт с доказано про-
изводство на червенолакова керамика в разглежданата територия (Димитрова-Милчева 2008, 143-
144). Въпреки изказаното мнение, актуалната археологическа информация за обекта не доказва ка-
тегорично изработването на изделия с лаково покритие. Липсата на пещи, работилници или браку-
вана продукция засега нарежда този обект сред местата с предполагаема производствена дейност. 

гр. МЕЗДРА
В югозападните покрайнини на гр. Мездра (карта 2/2) се намира отдавна известният от спе-

циализираната литература многослоен обект „Калето“ (Kanitz 1882, 259-260; Велков 1927, 4). 
Разположен е върху нисък скалист хълм на левия бряг на р. Искър. Данните за обитаване на мяс-
тото датират от халколита, ранножелязната епоха, периода на Принципата, късната античност и 
средновековието (Торбатов 2009, 33-51, Иванова 2014, 32). 

Проучванията на хълма започват през 70-те години на миналия век и продължават с известни 
прекъсвания до наши дни. От 2005 г. насетне проучванията на античните структури се ръководят 
от С. Торбатов, който внася известни корекции относно хронологическата интерпретация на обек-

Обр. 50. Колективна находка от керамични калъпи, открита при проучване на многослоен обект Мездра-Калето 
(първа половина на III в.) (по Иванова 2014, 42, обр. 7).
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та. Според него на това място последователно са съществували римско укрепление от втората по-
ловина на II в., езически култов център от III в. и укрепено селище от IV – VI в. (Торбатов 2009, 42). 

В пластовете от периода на светилищния комплекс от III в. са разкрити култови огнища, остан-
ки от глинени жертвени площадки, олтари с каменни ограждения и запечатани с глинена замазка 
или каменни натрупвания, единични жертвоприношения. Сред вотивния материал, документиран 
при проучване на въпросните пластове, най-многочислена е битовата керамика, от която чувстви-
телно преобладава тази с лаково покритие (Иванова 2014, 33-34). Най-често срещаните изделия от 
тази група са паниците (Тип VI: кат. № 27 – 28, 30; Тип VII: кат. № 31; Тип VIII: кат. № 34 – 35; Тип 
XI: кат. № 43 – 47; Тип XII: кат. № № 48 – 49; Тип XIV: кат. № 55; Тип XVI: кат. № 57 – 58), след които 
се нареждат подноси (Тип I: кат. № 161 – 163; Тип II: кат. № 173 – 177; Тип III: кат. № 182 – 192), купи 
(Тип I: кат. № 73; Тип XV: кат. № 119 – 121; Тип XVII: кат. № 145; Тип XIX: кат. № 152 – 153), чаши 

Обр. 51. Бракувана продукция (основно чаши, тип XI и XII) и керамичен щемпел за отпечатване върху червенолакови 
съдове от грънчарската пещ, разкрита в западната индустриална зона на гр. Мездра (първа половина на III в.). 

 97 



Обр. 52. Общ план на пещите, регистрирани в м. Селището при с. Сухаче, общ. Червен бряг (първа половина на III в.) 
(по Ханджийска 2017, 436, обр. 2).
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(Тип IX: кат. № 232 – 235; Tип X: кат. № 244; Тип XI: кат. № 255 – 256; Tип XII: кат. № 257 – 264; Тип 
XX: кат. № 287 – 288), кани (Тип VI: кат. № 305 – 307), запушалки, цедилки (Тип II: кат. № 358 – 360), 
гърнета (Тип I: кат. № 364 – 366; Тип II: кат. № 370 – 371; Тип VI: кат. № 387 – 390; Тип VII: кат. № 391, 
393), похлупаци (Тип II: кат. № 402 – 404; Tип III: кат. № 405 – 406) и лампите.

Една от най-интересните находки от светилищния комплекс представлява колективен вотивен 
депозит от четири керамични калъпа за отпечатване на фигурална украса от глина, предназначена 
за апликиране върху съдове. Калъпите са по два с изображения на Херакъл и по един – на Силван 
и Атина (обр. 50). Открити са в огнище датирано с монети от първата половина на III в. (Лука 2006, 
161). Наличието на калъпи за изработване на апликирана украса предполага, че в близост е същест-
вувал синхронен във времето производствен център за изработване на червенолакова керамика. 

От специализираната литература е известно, че в рамките на съвременния град Мездра се нами-
рат останките на викус и грънчарска пещ от римската епоха. В съоръжението е открита заредената 
продукция, деформирана в резултат на високата температура по време на изпичането (обр. 51). 
Разпознаваемите съдове са основно чаши с лаково покритие, често срещани при проучванията в 
м. Калето, където са датирани в III в. От района на пещта е известен и един двустранен керамичен 
печат за щемпелуване върху глинени изделия (Лука 2006, 163-164). 

Посочените данни позволяват да се предположи, с голяма доза сигурност, че в района на сели-
щето и светилищния комплекс при гр. Мездра се е намирала и грънчарска работилница за произ-
водство на лакова керамика. Базирайки се на анализа на формите и намерените колективни монет-
ни находки от района, може да се допусне, че пещите са функционирали през първа половина на III 
в. до управлението на Траян Деций (250-251 г.), когато викусът е станал жертва на варварска атака 
(Торбатов 2009, 33-51; Върбанов 2017). 

м. СЕЛИЩЕТО, с. СУХАЧЕ, общ. ЧЕРВЕН БРЯГ

Местността Селището се намира на около 2 км западно от с. Сухаче (карта 2/3). В североза-
падната ѝ част са разкрити останките на сграда от римската епоха. Проучвателката на обекта С. 
Лазарова интерпретира въпросната постройка като поземлено имение – вила, съществувала в пе-
риода III – IV в. Според нея основаването на комплекса е в средата на III в., а основание за това 
предположение е откритата военна диплома от 236 г. За крайна дата се приема времето на готското 
въстание през 70-те години на IV в. (Лазарова 2013, 260-261).

През 2014 г. чрез археологическо издирване на около 200 м южно от разгледаната сграда са ре-
гистрирани останките от други постройки и предполагаем производствен център за изработване 
на червенолакова керамика. Първоначално върху терена са събрани голямо количество фрагменти 
от строителна керамика, съдове и бракувана продукция. Сред керамичния материал преобладават 
трапезните съдове с лаково покритие (Ханджийска 2015, 798-799).

През периода 2015 – 2016 г. са проведени археологически разкопки на терена, определен като 
място за производство на битова ке-
рамика. Разкрити са две грънчарски 
пещи с кръгъл план на долната горив-
на камера и една обща предпещна яма 
(обр. 52). При разчистване на произ-
водствените съоръжения е документи-
рано значително количество фрагмен-
ти от съдове и бракувана продукция. 
Според данните от проучванията, пре-
обладава трапезната керамика с бежова 
или бежово-розова глина и покритие 
от червен или червено-кафяв лак. По 
форма на съдовете най-многобройни 
са паниците, купите, подносите, след-
вани от каните, кратеровидните съдо-
ве, чашите и патери. Към керамиката за 
съхранение принадлежат похлупаци и 

Обр. 53. Фрагмент от стената на съд с апликирано изображение 
на Херакъл, убиващ Хидра (по Ханджийска 2017, 437, обр. 3).
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гърнета, някои от които с апликирана украса (обр. 53) (Ханджийска 2016, 277-279; Ханджийска 
2017, 435-436). 

По време на проведените разкопки не е открит нумизматичен материал, което затруднява про-
учвателите при датиране на въпросните съоръжения. На базата на украсата, особеностите на кера-
мичните форми, високото качество на глината и лаковото покритие В. Ханджийска отнася експлоа-
тацията на пещите във втората половина на III в. (Ханджийска 2016, 279). В последната си публика-
ция за производствените съоръжения при с. Сухаче авторът с основание променя първоначалната 
хронология на керамичната продукция в първа половина на III в. (Ханджийска 2017, 437), макар че 
е възможно комплексът да е просъществувал до трета четвърт на същото столетие.

с. БУТОВО, общ. ПАВЛИКЕНИ

Освен производствения керамичен комплекс, в рамките на с. Бутово (карта 2/4) се намират още 
няколко археологически обекта, съществували през периода II – IV в. (обр. 54). Първоначално на 
север от р. Ломя е основано селище (обр. 54/1), за което свидетелстват останките от сгради с осно-
ви, градени от ломени камъни и хоросан. Тук в миналото са откривани множество архитектурни 
детайли като колони, бази, капители, архитрави, както и мраморни оброчни плочки, бронзови ста-
туетки и монети от началото на II до IV в. (Sultov 1985, 26). При спасителни разкопки са достигнати 
основите на крепостен зид и значителни по големина постройки (Султов 1962a, 31). Според някои 
изследователи на това място е било разположено тържището, известно от епиграфските памет-
ници като Емпориум Пиретензиум (Mihailov 1958, 121, № 695; Zawadski 1964, 531-538; Бинев 2002, 
199-204; Владкова 2003, 111). Въпреки изказаните мнения, локализацията на емпориума, все още е 
предмет на разгорещена дискусия (Боянов 2014, 134-137; Владкова 2020, 251). 

Първоначалният некропол на селището се е намирал непосредствено на юг от Бутово, на хъл-
ма в м. Калвака. Досега са проучени 11 могили с общо 43 гроба. Погребалният ритуал при почти 
всички гробове е трупоизгаряне. Единствено при два от тях се наблюдава трупополагане. Гробните 
дарове са представени основно от керамични съдове (кат. № 13 – 15, 86, 108, 157, 205, 216, 238, 282, 
290 – 294, 300 – 301, 303, 326, 343), накити и монети от първа до трета четвърт на II в. (Sultov 1985, 
29). Голяма част от керамиката е била произвеждана през втора – трета четвърт на II в. в керамич-
ния център при м. Върбовски ливади край Павликени, докато останалата част, произхождаща 

Обр. 54. Схематичен план на археологическите обекти при с. Бутово (по Sultov 1985, fig. 8 1):  
1. Селище (II – IV в.); 2. Плосък некропол (първа половина на III в.); 3. Пещи и работилници за битова керамика  

(края на II/началото на III в. – средата на III в.).
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основно от по-късни вторични гробове (края на II – първа половина на III в.), е изработвана в 
Бутово (кат. № 298, 319). 

При строителни дейности в централната и северозападната част на Бутово е регистриран и 
плосък некропол (обр. 54/2). Известни са 7 гроба, а ритуалът на погребване е трупополагане в пра-
воъгълни ями или такива, облицовани с тухли. Некрополът е датиран в първата половина на III в. 
(Султов 1968, 41-43). Част от гробните дарове са съдове (кат. № 312, 317 – 318) и детски играчки, 
дело на майсторите от местния производствен комплекс.

Керамичният център се намира под основите на съвременното село, върху десния бряг на р. 
Ломя и южно от селището (обр. 54/3). Открит е през 1961 г. при изкопни дейности за водоснабдява-
нето на Бутово (Султов 1977, 30). В резултат на последвалите археологически разкопки и случайни 
открития, са регистрирани около 39 грънчарски пещи, част от работилници, голямо количество 
калъпи за отпечатване на оброчни плочки, релефни изображения за апликиране върху съдове (обр. 
55), подноси, лампи (обр. 56), теракоти (обр. 57), детски играчки (обр. 58), множество фрагменти, 
цели съдове и бракувана продукция (обр. 59) (Sultov 1985).

Основна дейност на керамичния център е производството на лакова керамика, състояща се от 
трапезна, кухненска, керамика за съхранение на продукти, и такава с религиозно предназначение. 
Трапезната е представена от паници (Тип VI: кат. № 26, 29; Тип VII: кат. № 32; Tип VIII: кат. № 33, 36; 
Тип IX: кат. № 37 – 40; Тип XI: кат. № 42; Тип XIV: кат. № 56), купи (Тип XVI: кат. № 131 – 140; Тип XIX: 
кат. № 150 – 151; Тип ХХ: кат. № 154 – 156), подноси (Тип I: кат. № 158 – 160, 165 – 166; Тип II: кат. № 
167 – 169, 171 – 172; Тип III: кат. № 178 – 181), чаши (Тип X: кат. № 239, 241 – 242, 247 – 253; Тип XIII: 
кат. № 265 – 269; Тип XIV: кат. № 274 – 275; Тип XV: кат. № 276 – 281; Тип XVIII: кат. № 285; Тип XIX: 
кат. № 286), кани (Тип I: кат. № 297; Тип VIII: кат. № 316), „трапезни“ амфори (Тип III: кат. № 330) и 
кратеровидни съдове (Тип III: кат. № 348). Кухненската включва единствено цедилките (Tип II: кат. № 
350; Тип III: кат. № 362). Керамиката за съхранение се състои от гърнета (Тип II: кат. № 367 – 369; Тип 
III: кат. № 372; Тип VII: кат. № 392) 
и похлупаци (?). Предназначените за 
култови нужди изделия са кратери 
(кат. № 433 – 435) и патери (кат. № 
440 – 441). Немалка част от произ-
веденията на бутовските майстори 
заемат лампите, оброчните плочки, 
теракотите и детските играчки. 

В специализираната научна ли-
тература са изказани няколко хипо-
тези относно хронологията на кера-
мичното производство в разглеж-
дания производствен комплекс. 
Проучвателят на обекта Б. Султов 
променя няколко пъти мнението си 
за периода, през който функциони-
ра керамичният център. В няколко 
от своите изследвания той съобща-
ва, че производството се отнася към 
втора половина на II до средата на 
IV в. (Султов 1972б, 21; Султов 1979, 
21; Султов 1976). В последната си 
публикация обаче проучвателят от-
белязва, че през втората половина 
на III в. върху разрушените пещи и 
работилници са разположени ци-
вилни и стопански сгради, които 
нямат нищо общо с керамичното 
производство. Според Султов жи-

Обр. 55. Калъпи за отпечатване на оброчни плочки и релефни 
изображения за апликиране върху съдове от Бутово  

(фонд РИМ-В. Търново).
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вотът тук замира през втората половина на IV в. (Sultov 1985, 28-29), вероятно в резултат на готско-
то въстание от 70-те години на същото столетие.

Относно крайната дата на производството при Бутово се изказват и други изследователи. В 
една своя публикация за битовата керамика от Нове Е. Кленина отнася производството на бу-
товския керамичен център в периода от втора половина на II до края на IV в. (Klenina 2002, 697). 
Предположението на Кленина вероятно се базира на първоначалната хронология, обявена от 
Султов през 70-те години на миналия век, без да посочи доказателства в подкрепа на своето мнение. 

Друг опит за хронологическа 
интерпретация принадлежи на А. 
Харизанов, който се базира на ана-
лиз на пещите за битова керамика 
и обнародваните досега материали 
от проучванията на керамичния 
център. Според автора керамично-
то производство в комплекса при 
Бутово стартира през втора полови-
на на II или в края на същото сто-
летие и поддържа своята дейност 
до края на III / началото на IV в. 
(Харизанов 2019). 

От съществуващите досега пуб-
ликации става ясно, че бутовските 
пещи са работили в периода от вто-
ра половина на II до IV в., но лип-
сата на задълбочен анализ върху 
керамичния материал води до не-
убедителност в изказаните мнения 
относно хронологията на керамич-
ното производство на разглеждания 
център. Направеният тук сравните-
лен анализ на добре датирани точ-
ни и близки паралели насочва кате-
горично към дата от края на II или 
самото начало на III в. до средата 
на същото столетие. Крайната дата 
е доказателство, че вероятно кера-
мичният център е пострадал сери-
озно при варварските нашествия 
около средата на III в., в резултат на 
което преустановява дейността си. 
За инвазията свидетелстват колек-
тивните монетни находки от района 
(Върбанов 2017).

Трябва да се отбележи и твър-
дението, изказано от П. Владкова, 
че работилниците в м. Върбовски 
ливади край Павликени са действа-
ли синхронно с тези при с. Бутово 
(Владкова 2011, 111). Мнението на 
Владкова не се потвърждава от на-
правения по-горе анализ, тъй като 
разкритите в Бутово производстве-
ни съоръжения и подемен археоло-Обр. 57. Керамични теракоти от Бутово (фонд РИМ-В. Търново).

Обр. 56. Калъпи за подноси, лампи и теракоти от Бутово  
(фонд РИМ-В. Търново).
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гически материал се датират от края на II до средата на III в., а тези край Павликени – от началото/
първа половина на II в. до 170 /171 г., т.е. керамичният център край Бутово е по-късен от този в м. 
„Върбовски ливади“. 

В изследване за римската керамика от Олтения Г. Попилиан допуска, че организирането на грън-
чарството в Ромула (провинция Дакия) е подпомогнато от бутовски майстори (Popilian 1976, 60-64), 
а О. Брукнер включва специфичната керамика от „Бутово – Ромула“ в т.нар. дако-мизийска група 
(Brukner 1981, 26). Вярно е, че в Ромула е регистрирано количество идентични изделия от района на 
пещите за керамика, но все още липсват ясни свидетелства за изработването им на място. По-скоро 
тук става въпрос за импорт от Бутово, а не за местно производство. Наскоро чрез археометрични 

Обр. 58. Детски играчки от Бутово (фонд РИМ-В.Търново).
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анализи се доказа разпростране-
нието на бутовски изделия и на 
други места в провинция Дакия 
(Baranowski et al. 2015, 97). 

В керамичната продукция на 
центъра при Бутово се забеляз-
ват най-вече източни влияния. 
Негови основатели вероятно са 
преселници малоазийци, чии-
то имена са отдавна известни от 
латиноезичен надпис, датиран в 
227 г., със списък на участниците 
в Дионисовото сдружение, открит 
край Бутово (Султов 1972a, 21). 

Проучванията показват, че 
производството на работилия 
едва няколко десетилетия кера-
мичен център добива широк ма-
щаб на разпространение. Голямо 

количество червенолакови изделия са открити при археологически разкопки на градове, като Ескус, 
Никополис ад Иструм; военните лагери по Долнодунавския лимес – Нове, Скаидава, Тримамиум, 
Ятрус, Сексагинта Приста, Дуросторум, Новиодунум; западнопонтийския бряг – Истрия; крайпът-
ни съоръжения на пътя Ескус-Филипопол – Состра, Ад Радицес и Монтемно; римската вила в м. 
Върбовски ливади край Павликени и тази при с. Присово; викуса при с. Тученица; селището при с. 
Орловка на Дунавската делта. Керамика, произведена в Бутово, е регистрирана дори извън преде-
лите на Долна Мизия – в провинция Дакия и Северното Черноморие. 

Анализът на формите свидетелства, че разглежданото керамично ателие към днешна дата оста-
ва най-значимият комплекс от такъв характер, разкрит в територията южно от Долен Дунав.

м. ВЪРБОВСКИ ЛИВАДИ, гр. ПАВЛИКЕНИ
Най-цялостно изследваният производствен комплекс е този в м. „Върбовски ливади“ край 

Павликени (карта 2/5). Намира се на около 4 км западно от съвременния град. В резултат на архе-
ологически разкопки, извършени през 70-те години на миналия век, са открити останките на три 
архитектурни комплекса и около петдесет пещи за строителна и битова керамика (обр. 60) (Sultov 
1985; Владкова 2011). Благодарение на проучванията, до нас са достигнали голямо количество из-
цяло запазени съдове, десетки хиляди фрагменти и бракувана продукция от пещите (обр. 61). Тези 
данни представят сигурно свидетелство за интензивен производствен процес.

Керамиката, открита край Павликени, се разделя най-общо на червенолакова и сиво-черна ке-
рамика. Лаковата (над 90%) от своя страна се разделя на трапезна, керамика за съхраняване на 
продукти и керамика с религиозно предназначение. Трапезните червенолакови форми включват 
паници (Тип I: кат. № 1 – 3, 5 – 6; Тип II: кат. № 7 – 12; Тип III: кат. № 16; Тип IV: кат. № 17 – 22; Тип V: 
кат. № 23), купи (Тип I: кат. № 59 – 68, 70 – 72; Тип II: кат. № 74 – 81; Тип IV: кат. № 84 – 85; Тип V: кат. 
№ 87; Тип VI: кат. № 88 – 89; Тип VII: кат. № 90; Тип VIII: кат. № 91 – 92; Тип IX: кат. № 93; Тип Х: кат. 
№ 94; Тип XI: кат. № 95 – 99; Тип XII: кат. № 100 – 107, 109; Тип XIII: кат. № 111; Тип XIV: кат. № 112; 
Тип XV: кат. № 116 – 118), чаши (Тип I: кат. № 193 – 198; Тип II: кат. № 199 – 203; Тип III: кат. № 204, 
206; Тип IV: кат. № 207 – 215, 217; Тип V: кат. № 218, 220; Тип VI: кат. № 222 – 223; Тип VII: кат. № 224; 
Тип VIII: кат. № 225 – 226; Тип IX: кат. № 227 – 231), кани (Тип I: кат. № 289, 295 – 296; Тип III: кат. № 
302; Тип V: кат. № 304; Тип VII: кат. № 308, 310 – 311), „трапезни“ амфори (Тип II: кат. № 328 – 329) и 
кратеровидни съдове (Тип I: кат. № 341 – 342; Тип II: кат. № № 344 – 347). Кухненската керамика се 
състои единствено от цедилки (Тип I: кат. № 349; Тип II: кат. № 351 – 354). Керамиката за съхранение 
е представена от гърнета (Tип I: кат. № 363), похлупаци (Tип I: кат. № 394 – 395; Тип II: кат. № 396 – 
400) и долиуми (кат. № 407 – 408). Към съдовете с религиозно предназначение принадлежат кратери 
(кат. № 409 – 428) и патери (кат. № 436 – 439).

Обр. 59. Бракувана продукция от пещите при с. Бутово:  
1. Поднос, тип III; 2. Купа, тип ХХ с част от дъното на чаша;  

3. Чаши, тип Х и други неразпознаваеми съдове (фонд РИМ-В. Търново).
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Глината на изделията, изработвани в м. Върбовски ливади, е с оранжево-червен до оранжево-
кафяв цвят, без следи от едри пясъчни частици. Лаковото покритие варира от оранжево-червен до 
тъмнокафяв цвят. Украсата е врязана, ролетирана, щемпелувана и релефна (апликирана и барбо-
тинна). От обекта произхождат голямо количество едностранни и двустранни щемпели за отпечат-
ване върху съдове (обр. 43). 

В специализираната научна литература са изказани няколко хипотези относно хронологията на 
керамичното производство в разглеждания производствен комплекс. Съвсем естествено, първата 
интерпретация е направена от проучвателя на обекта Б. Султов. Първоначално той смята, че произ-
водството на червенолакова керамика край Павликени започва в началото на II в. и продължава до 
средата на III в. (Султов 1973, 46-47). Впоследствие проучвателят променя няколко пъти представена-
та хронология. В последното си изследване той предполага, че през 170 г. при нападението на косто-
боките е преустановена работата на производствения комплекс и тук спира изработката на червено-
лакови изделия. За това твърдение Б. Султов се аргументира с откритата колективна монетна находка 
от 3727 денара, последната монета от които е датирана в 169 г. – времето на съвместно управление на 
императорите Марк Аврелий и Луций Вер (161-169 г.). Според Султов находката е укрита по време на 
варварските нашествия, а последвалите опустошения слагат край на производствения процес (Sultov 
1985, 23-24). Въпреки изказаното мнение в същата публикация авторът ни съобщава, че керамичният 
център продължава да функционира и след тази дата или до средата на III в. (Sultov 1985, 92). 

През последните години се появи и друг опит за конкретизация на хронологията на комплекса. 
Според П. Владкова той функционира след 70-те години на II до 30-те години на III в. или това е 

Обр. 60. План на разкритите структури в м. Върбовски ливади край Павликени с разположение на пещите  
и по-късния вилен комплекс (по Sultov 1985, fig. 4 1). 
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Обр. 61. Бракувана червенолакова продукция от района на пещите в м. Върбовски ливади край Павликени:  
1. Паници, неразпознаваем тип; 2. Купи, тип I А; 3. Купи, тип VII; 4. Купи, неразпознаваем тип; 5. Чаши, тип I В;  

6. Чашa, тип II; 7. Чаши, тип IV; 8 – 10. Чаши, тип VI; 11. Чаши, неразпознаваем тип; 12. Кани, тип I  
(фонд РИМ-В. Търново и ИМ-Павликени). 
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т.нар. трети строителен период (Владкова 2011, 137). Авторът на това становище изхожда от съ-
брания нумизматичен материал, интерпретация на непубликувани от Б. Султов дребни керамични 
находки (релефни апликации, дръжки от патери, медальони, оброчни плочки, теракоти, лампи) и 
от лични наблюдения като участник в проучванията. Анализът на формите от произведените край 
Павликени съдове остава извън обхвата на нейното изследване, а това води до съмнение относно 
изказаната хронология. В една наскоро излязла публикация П. Владкова съобщава, че пещите за 
керамика започват да функционират още в средата на II в. (Владкова 2014, 13), без да се посочват 
причините за промяна на предложената от нея хронология. 

Отсъствието на хронологическа конкретизация в досегашните публикации и липсата на сигу-
рен контекст на откритите керамични находки край Павликени, до голяма степен затрудняваше 
тяхното прецизно датиране. Анализът и обработката на целия подемен керамичен материал, от-
крит в обекта при м. „Върбовски ливади“, показа, че липсват данни за производство в периода от 
последната четвърт на II до първата половина на III в. Продукцията на производствения комплекс, 
в която се разпознават почти изцяло източни влияния, по-скоро насочва към дата във II в (до 170-
171 г.) (Ivanov 2019a, 25-27). 

Тук е мястото да се посочи отново мнението на П. Владкова, че работилниците край Павликени 
са действали синхронно с тези при с. Бутово (Владкова 2011, 111). Като аргумент са използвани 
откритите няколко калъпа за изработване на лампи. В случая по-скоро става въпрос за някакъв 
опит за производство, който е синхронен във времето с работата на ателиетата при с. Бутово. В 
действителност от обекта край Павликени произлизат множество образци, които представляват 
точни паралели на бутовските изделия. Тези своеобразни „импорти“ (кат. № 168, 170, 179, 240, 243, 
314, 321, 331, 373, 440) се свързват с обитаването на комплекса през следващия строителен период, 
когато той придобива очертанията на вила с различна от керамичното производство стопанска 
дейност. Имайки предвид, че всеки период се идентифицира със своя мода в изработването на из-
делия, наблюдаваните различия във формите изключват възможността двата керамични центъра 
да са функционирали синхронно.

Добре датираните, преки паралели от разглеждания район спомогнаха за изграждането на 
една сравнително точна хронологическа картина на развитието на производствения комплекс в м. 
Върбовски ливади. Базирайки се на събраните данни, може да се предположи, че производството 
е започнало през управлението на император Хадриан (118-136 г.) или най-късно в първите години 
от управлението на Антонин Пий (136-161 г.), като продължава без прекъсване до нашествието на 
костобоките в началото на 70-те години на II в. За това, че комплексът е пострадал сериозно в тези 
години, свидетелства вече споменатата колективна монетна находка (Ivanov 2019a, 25-27). Поражения 
от инвазията на костобоките са регистрирани и на други места в региона (Торбатов 2012, 263). 

Керамичният производствен комплекс в м. Върбовски ливади вероятно е основан от пресел-
ници с източен произход. След като се установяват в района, те започват да произвеждат и близки 
имитации на западната сигилата. За това свидетелства откритият фрагмент от импортната форма 
Драгендорф 36, използван вероятно за модел в производството (Ivanov 2019a, 27, fig. 15). 

Проучванията показват, че съществувалият няколко десетилетия производствен център не ус-
пява да се наложи масово на пазара. Една от причините за слабото разпространение на продукци-
ята му може да се търси в работата на конкуриращите го работилници, за които досега има само 
косвени данни. Най-голямо количество червенолакови съдове са достигали до градския център 
Никополис ад Иструм, след който се нареждат легионният лагер Нове и други по-малки селищ-
ни единици, като тази северно от р. Ломя при с. Бутово, заедно със синхронния ѝ некропол в м. 
Калвака. 

Анализът на формите и украсата свидетелства, че разглежданото керамично ателие край 
Павликени се нарежда сред най-ранните открити римски комплекси от такъв характер в разглеж-
даната територия.

гр. ПАВЛИКЕНИ
Данни за наличието на керамично ателие в територията на съвременния гр. Павликени (карта 

2/6), са известни на науката още от средата на миналия век. За първи път през 1959 г., Б. Султов 
провежда спасителни разкопки в северозападната част на града (ул. „Васил Недков“ № 3), където 
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открива различни находки от римската епоха. Според 
него на това място през II – III в. се е осъществявало 
производство на керамични изделия (Султов 1962б, 
7-15). 

През 2015-2016 г. при ремонт на ВиК мрежата в 
Павликени са засечени местата с пещи за изпичане на 
керамика и основи на работилници (?). На ул. „Васил 
Недков“ № 19 са регистрирани шест или седем пещи 
(обр. 62), боклучни ями и стени, градени от ломени ка-
мъни споени с кал. Всички съоръжения за изпичане на 
керамични изделия са от типа двукамерни и са вкопани 
в стерилния пласт. Зидовете също са вкопани в здравия 
терен и вероятно представляват част от работилница. 
От ямите произхожда голямо количество фрагменти-
рана червенолакова и обикновена сиво-черна керами-
ка. Чрез спасителни разкопки са проучени и три пещи 
на ул. „Дунав“ № 13-15 (Чакъров и др. 2016, 488-491; 
Чакъров 2017, 502-506; Chakarov 2017, 50-52).

Доказателство за лаково производство на това мяс-
то е откритата бракувана продукция (обр. 63), както и 

няколко калъпа за лампи (Чакъров 2017, 502-506). Сред подемния археологически материал се раз-
познават и купи, кани, трапезни амфори с усукани дръжки и гърнета, които най-вероятно също са 
изработвани в керамичния център. Глината на изделията е без примеси, с оранжев или оранжево-
червен цвят. Покритието е от оранжево-червен или червено-кафяв лак.

Документираните фрагменти от керамични съдове намират най-близък паралел с изделията от 
центъра при с. Бутово, където подобни съдове са датирани в края на II – първа половина на III в. Тези 
данни показват, че намиращите се в непосредствена близост (на около 9 км разстояние един от друг) 
производствени комплекси са съществували едновременно и вероятно са били конкуренти в предла-
гането на местния пазар. 

м. КАШЛАТА, с. ХОТНИЦА, 
общ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
В землището на с. Хотница (карта 2/7) са открити останките от десетки археологически обекти, 

датиращи от епохата на неолита до късното средновековие. Тук се намират и руините на керамичен 
производствен комплекс от римския период. Разположен е на 4,5 км от съвременното село и на 350 
м югозападно от карстовия извор в м. Кая бунар (Sultov 1985, 18-19). В едно по-късно изследване В. 
Илчева съобщава, че обектът е разположен на левия бряг на р. Бохот в м. Кашлата (Илчева 2006, 15-
16), а не в Кая бунар, както по-рано посочва Султов (Султов 1969, 12; Sultov 1985, 18-19).

През периода 1965-1968 г. в м. Кашлата са проучени около 20 пещи за изпичане на битова кера-
мика и една постройка, интерпретирана, като работилница (обр. 64). Тя е триделна с правоъгълен 

Обр. 62. План с разположение на пещите при ул. „Васил Недков“ № 19 в гр. Павликени (по Chakarov 2017, 60, fig. 3).

Обр. 63. Бракувана продукция (чаши, тип XV)  
от района на пещите в гр. Павликени  

(по Чакъров и др. 2016, 490, обр. 3).
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план и основи от ломени камъни, споени с кал. В помещенията на сградата е открита една пещ, вко-
пана в стерилния пласт, калъп за отпечатване на релефна украса и множество фрагменти и изцяло 
запазени съдове (Sultov 1985, 19).

Сред продукцията на центъра преобладава обикновената керамика със сиво-черна повърхност, 
докато тази с лаково покритие е слабо застъпена. Свидетелство за производството на лакова ке-
рамика са няколко съда, деформирани преди изпичането. Формите са паници (Тип V: кат. № 24), 
купи (Тип III: кат. № 82 – 83; Тип XV: кат. № 113 –115), чаши (Тип V: кат. № 221; Тип XIII: кат. № 270), 
„трапезни“ амфори (Тип II: кат. № 327) и кратери (кат. № 430 – 432). Изработени са от кафява глина 
без примеси и покритие от нискокачествен светлокафяв лак. Украсата е представена от обикновени 
врязани линии, грубо нанесено ролетиране и релефни изображения, изпълнени чрез апликиране.

Първоначалната хронологическа интерпретация на Б. Султов за съществуването на комплекса 
е времето от началото на II до средата на IV в. Според него производството на обикновена керамика 
край Хотница стартира през първата половина на II в., а това на лаковата – през втората половина 
на същото столетие (Султов 1969, 21). В своя по-късна публикация, Султов съобщава, че производ-
ството на керамика в разглеждания керамичен център трябва да се постави във II – първа половина 
на III в. Той се базира на намерените при разкопки четири бронзови монети от II – III в. и една фи-
була от края на I – началото на II в. (Sultov 1985, 21).

Някои от съдовете с лаково покритие имитират формите на изделията от центъра в м. Върбовски 
ливади край Павликени, функционирал през втора-трета четвърт на II в. Според направения по-
горе сравнителен анализ производството на фина керамика край Хотница може да се постави най-
общо във втора четвърт/втората половина на II в. или малко по-късно (?). 

НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ
На 3 км югоизточно от с. Никюп (карта 2/8) се намират останките на римския и късноантичен 

град Никополис ад Иструм. Основан е от император Траян в чест на победата му над даките през 
106 г. През втора четвърт на V в. градът е опожарен от хуни (Poulter 1995, 34). В последствие, към 
южната градска стена е долепена ранновизантийската крепост, която е със значително по-малка 
площ от тази на града. Укреплението е окончателно разрушено при военния поход на авари и сла-
вяни в края на 70-те или началото на 80-те години на VI в. (Poulter 1999, 207). 

Обр. 64. План на разкритата работилница с разположение на пещите в м. Кашлата край с. Хотница, 
Великотърновско (after Sultov 1985, fig. 2 1).
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На 200 м северно от северна-
та градска стена на Никополис ад 
Иструм се е намирал център за про-
изводство на керамика. Обектът не 
е изследван чрез археологически 
разкопки, а данни за него черпим 
единствено от обхождане на района 
и едно геофизично проучване.

Според Б. Султов в района на 
дерето при „бившия рибарник“ се 
забелязват останките от пещи и 
множество фрагменти от червено-
лакова и обикновена сиво-черна 
керамика. От мястото произхождат 
фрагменти от поднос (Тип I: кат. № 
164), кратер с апликирана украса (кат. № 429), няколко лампи и горната част на калъп за изработ-
ване на трифитилни лампи (обр. 65). Последният намира близък паралел с калъпи, открити при с. 
Бутово, където са отнесени към III в (Sultov 1985, 18).

През 1991 г. на мястото с пещи е извършено геофизично изследване. Локализирани са 21 магнит-
ни аномалии, които според Р. Фолкнър представляват потенциални пещи за изпичане на керамика. 
По време на тези проучвания са намерени и няколко фрагмента от бракувани купи с лаково покритие 
– неоспоримо доказателство за местно производство на фина керамика (Falkner 1999, 108-112).

АСАР ДЕРЕ, НИАР „ПЛИСКА“ (?)
В северозападната част на оградената с ров и вал територия на средновековния град Плиска 

(карта 2/9) се намират останките на пещ за битова керамика от римската епоха. Разположена е на 4 
км северно от съвременния град Плиска, върху левия бряг на Асар Дере. Регистрирана е през 2010 г. 
при теренни археологически издирвания (Георгиев и др. 2011, 542). 

От пещта е запазена единствено долната горивна камера. Тя е вкопана в здравия терен и при-
надлежи на типа пещи с правоъгълна камера и един централен стълб. В предпещното пространство 
е намерено голямо количество фрагментирана лакова и обикновена керамика заедно с различни 
предмети и монети от края на I – началото на II в. В източната част на предпещната площадка са 
открити три вкопавания. Според проучвателите Ст. Стойчев и Ст. Иванов преди построяването на 
пещта на терена е имало голямо вкопаване, служещо за пречистване на глина. Базирайки се на от-
крития подемен материал, те отнасят съоръжението в първа четвърт на II в. (Стойчев, Иванов 2014, 
463-465; Стойчев, Иванов 2016, 503-505).

Сред керамичния материал се различават форми на паници, купи, чаши, кратеровидни съ-
дове и амфори. Украсата е представена от врязани линии, ролетиране и щемпелуване. Съдовете 
са изработени от глина без примеси с оранжево-червен цвят след изпичането. Покритието е от 
кафяв лак (Иванов, Стойчев 2013, 153-169). От червенолаковата продукция на центровете в раз-
глежданата територия, фината керамика от Асар дере се доближава най-много до тази от про-
изводствения комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени, съществувал през втора-трета 
четвърт на II в. 

Въпреки регистрираното количество фрагментирана керамика, липсата на бракувана про-
дукция не позволява да се твърди категорично, че е съществувало червенолаково производство 
на място.

м. КАЗАН ЧЕИР, с. КАРАВЕЛОВО, общ. НИКОЛА КОЗЛЕВО 
Производственият комплекс край с. Каравелово, област Шумен (карта 2/10), е проучен частично 

през 70-те години на миналия век и представлява значителен център за изработване на керамика от 
римската епоха. В специализираната литература обектът е известен като център за битова керами-
ка край с. Пет могили, но според административното деление попада в землището на с. Каравелово. 
Открит случайно, при строителни дейности на около 2,5 км северно от селото, той е разположен 

Обр. 65. Керамичен калъп и лампи от района на предполагаемия 
производствен комплекс северно от Никополис ад Иструм  

(фонд РИМ-В. Търново).
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върху склон със северно изложение, в м. Казан чеир. Намира се в близост до две синхронни във 
времето селищни единици – вила и викус (?), по първоначални данни съществували през II – IV в. 
(Стойчев 2014, 606-607). 

В резултат на проведените първоначално спасителни, а впоследствие и редовни археологи-
чески разкопки, са разкрити останките от 11 пещи за изпичане на битова керамика (обр. 66), 
голямо количество цели съдове, фрагменти и бракувана продукция (обр. 67). Доскоро реги-
стрираните структури и материалите от проучванията на керамичния център бяха известни 
единствено от кратка информация в годишните археологически отчети (Антонова, Атанасов 
1977, 79; Атанасов 1978, 89-90; Атанасов 1979, 85) и едно предварително съобщение (Антонова, 
Атанасов 1979, 28-31). 

По данни от проучванията, в производствения комплекс са изработвани два вида изделия: чер-
венолакова керамика (90%) и груба сиво-черна керамика (10%). Битовата керамика се разделя на 
трапезна, кухненска и керамика за съхраняване на продукти. Към трапезните червенолакови фор-
ми принадлежат паници (Тип XIII: кат. № 50 – 53), купи (Тип XVI: кат. № 122 – 130; Тип XVII: кат. № 
141 – 144; Тип XVIII: кат. № 146 – 149), чаши (Тип IX: кат. № 236 – 237; Тип Х: кат. № 245 – 246, 254; 
Тип XIII: кат. № 271 – 273; Тип XVII: кат. № 284), кани (Тип VII: кат. № 309, 315), запушалки (кат. № 
324 – 325), „трапезни“ амфори (Тип IV: кат. № 332 – 340). Кухненската керамика е представена от 
цедилки (Tип II: кат. № 355 – 357), тази за съхранение – от гърнета (Tип III: кат. № 374; Tип IV: кат. 
№ 375 –383; Тип V: кат. № 384 – 385).

Глината, използвана за изработване на фината керамика, е с примес от фини шамотни частици и 
оранжев или светлокафяв цвят на повърхността след изпичане. Покритието е от оранжево-червен 
и тъмнокафяв лак. Украсата е представена единствено от врязани линии. 

От научната литература са известни няколко предположения относно хронологията на кера-
мичното производство в разглеждания център край с. Каравелово. Първата интерпретация е на-
правена от проучвателите на обекта В. Антонова и Г. Атанасов. Според тях производственият ком-
плекс функционира най-общо в периода II – IV в. (Атанасов 1978, 90; Антонова, Атанасов 1979, 30). 
Впоследствие, Г. Атанасов продължава самостоятелно разкопките и съобщава, че керамичният цен-
тър съществува в периода II – III в. (Атанасов 1979, 85). В една своя публикация за археологическите 
обекти в землищата на селата Каравелово и Пет Могили Ст. Стойчев изказва мнението, че пещите за 
битова керамика са работили през II – IV в. (Стойчев 2014, 606). Друг опит за хронологическа интер-
претация принадлежи на А. Харизанов, според когото керамичното производство стартира през II в. 
и поддържа своята дейност до края на III / първа четвърт на IV в. (Харизанов 2015, 33). 

Обр. 66. План на част от разкритите пещи в м. Казан чеир край с. Каравелово, общ. Никола Козлево  
(по Антонова, Атанасов 1979, обр. 1 Б с допълнения от автора). 
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От публикуваните досега данни става ясно, че пещите са действали в периода II-IV в., но лип-
сата на анализ върху керамичния материал води до неубедителност в изказаните мнения относно 
хронологията на керамичното производство. Резултатите от настоящето изследване насочват ка-
тегорично към дата от края на II или самото началото на III в. до средата на същото столетие. За 
датирането на обекта допринасят и двете монети, намерени в предпещната яма на пещ № 8. Едната 
е с образа на император Каракала (211-217 г.), а другата – провинциален бронз на Каракала и Юлия 
Домна от монетарницата на Марцианопол (Ivanov 2019b, 267-284). Нумизматичните данни от райо-
на показват, че в посочения период комплексът при с. Каравелово е работил активно вероятно до 
управлението на Филип I (244-249 г.) (Върбанов 2017).

Обр. 67. Бракувана червенолакова продукция от района на пещите в м. Казан чеир край с. Каравелово:  
1. Купи, тип XVII; 2. Купи, тип XVIII; 3 – Чаши, тип X В; 4 – 7. „Трапезни“ амфори, тип IV;  

8. Калъп или поставка за изпичане (after Ivanov 2019b, 270, fig. 3). 
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Керамичният производствен комплекс край с. Каравелово вероятно е основан от населението, 
обитавало разположените в непосредствена близост две синхронно съществуващи селищни едини-
ци. Откритите във вилата материали говорят за най-активен живот през III в. (Антонова, Атанасов 
1979, 28). 

Поради липсата на достатъчно публикувани синхронни керамични комплекси от района, засега 
не разполагаме с конкретни данни за разпространението на червенолаковата продукция от тази 
работилница. Точни паралели произхождат единствено от обектите при с. Мадара и с. Хан Крум, 
което показва, че разпространението не е достигало широк обхват.

За етническия произход на обитателите свидетелства единствено близкият некропол от 6 мо-
гили, датиран най-общо във втора половина на II – първа четвърт на III в (Атанасов 1994, 45). От 
друга страна, според формалните белези или украсата на съдовете е трудно да се определи произ-
ходът на производителите, тъй като сред тях се забелязват както източни, така и западни влияния. 

ДУРОСТОРУМ – ОСТРОВ 
Селището, известно като викус Гавидина (?), се намира на около 3 км източно от легионния ла-

гер Дуросторум при днешния гр. Силистра и на 5 км западно от с. Остров (карта 2/11) в пределите 
на Република Румъния (обр. 68/C). Площта, в която се откриват материали от римската епоха, е 
приблизително 24 ха. От селището са разкрити отделни елементи, сред които са банска постройка 
от II – III в., хореум (?), некропол от II в. (Boyanov 2010, 53-54) и 19 грънчарски пещи (Muşeţeanu 
et al. 1998-2000). Последните са разположени на брега на р. Дунав и представляват съоръжения за 
изпичане на фина и груба керамика (Muşeţeanu 2003). 

За повечето представени досега екземпляри е трудно е да се преположи кои са произвеждани 
в местния керамичен център и кои са внесени от други места. С доказателства за местно произ-
водство разполагаме с данни от калъпи за изработване на правоъгълни подноси, патери, теракоти 
(Rusu-Bolindeţ et al. 2018, 284-285) и бракувана продукция от деформирани чаши, принадлежащи 
към типове I, XIII и кани от тип I (обр. 69). Относно останалата част от намерения материал може 
да се приеме, че той е внесен от Бутово и други провинциални работилници (Rusu-Bolindeţ et al. 
2018, 298-302). Подобна ситуация се наблюдава и на други места в Долна Мизия и Дакия, където 
от големите ателиета край Никополис ад Иструм са изнасяни изделия към синхронно действащи 

Обр. 68. План на Дуросторум; A. Военен лагер; B. Канабе; C. Викус с производствен комплекс; D. Територия на 
ранновизантийската крепост (по Иванов и др. 2006). 
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производствени комплекси, чи-
ято продукция е оказала своето 
силно влияние. 

В продукцията на Дуросторум 
– Остров се откриват основ-
но източни влияния. Според К. 
Мушецяну една част от пещите са 
работили в периода от началото 
на II до средата на III в., а остана-
лата част от съоръженията про-
дължили своята дейност до 70-те 
години на IV в. (Muşeţeanu 2003, 
131-137). В едно наскоро отпеча-
тано обобщаващо изследване за 
този комплекс А. Бълтък също 
поставя работата на пещите в 
рамките на II – IV в. (Băltăc 2018, 
211-223). Въпреки изказаните 
мнения обнародваните съдове с 
лаково покритие по-скоро насоч-
ват към дата от втора половина/
края на II до първа половина на 
III в., с приблизително точно да-
тирани паралели от провинция 
Долна Мизия.

От изтъкнатото става ясно, 
че работилницата при с. Остров 
е значим производствен ком-
плекс, но за някои червенолако-
ви образци липсват сигурни до-
казателства за изработването им 
намясто.

МАРЦИАНОПОЛ 
Под основите на съвремен-

ния град Девня при кв. Река 
Девня лежат останките на значи-
телния римски и късноантичен 
градски център Марцианопол 
(карта 2/12). Основан е от импе-
ратор Траян (98-117 г.) след края на Втората дакийска война (106 г.). Градът е опожарен от готи и кар-
пи през 250 г. При новото административно делене в края на III – началото на IV в., Марцианопол е 
обявен за главен град на провинция Втора Мизия. Според наличната археологическа информация 
е сериозно засегнат от нападение на хуните през 447 г. По-късно градските крепостни стени са 
възстановени едва по времето на император Юстиниан (527-565 г.). Марцианопол е окончателно 
разрушен и изоставен през 614 – 615 г., вследствие на атака от авари и славяни (Ангелов 1999, 8-9). 

От гранииците на античния град произхождат немалко археологически данни за производство 
на фина керамика. Първите изследователи, изказали предположение за съществуването на мест-
но ателие, изработвало керамични изделия в Марцианопол, са М. Мирчев и Г. Тончева (Мирчев, 
Тончева 1956, 73). Тези твърдения са подкрепени от случайно намерените през 1975 г., около дваде-
сет цели и фрагментирани лампи. Върху дъната на част от запазените екземпляри се открива печат 
на производителя – двуредов надпис с гръцки букви: Ἀγαθόποδος. По форма лампите принадлежат 
на атическия тип и се отнасят най-общо в III в. (Минчев 1977, 166). 

Обр. 69. Бракувана червенолакова продукция от района на пещите при 
Дуросторум-Остров: 1 – 2. Купи, тип III; 3. Чаши, късна разновидност на 

тип I; 4 – 7. Чаши, тип XIII; 8. Кани, тип I  
(по Rusu-Bolindeţ et al. 2018, 285-288). 
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Според А. Минчев в Марцианопол се е намирало ателието на производителя от гръцки произ-
ход Агатопод, чиято продукция се е предлагала успешно на местния пазар. Авторът на това пред-
положение с основание датира откритите лампи в първа половина на III в. (Минчев 1977, 169). 
Производството на фини керамични изделия в Марцианопол се потвърждава и от по-късно откри-
тите пещи и модел за лампи (Minčev, Georgiev 1991, 223-244; Ангелов 1999, 32). 

н. СВЕТИ АТАНАС, гр. БЯЛА
Нос Свети Атанас се намира на западния черноморски бряг, край съвременния гр. Бяла, об-

ласт Варна (карта 2/13). Върху него е разположена крепост от периода V – VI в. Според данни от 
археологическите проучвания под късноантичните структури се е намирал по-ранен комплекс за 
производство на керамика (Йотов, Минчев 2015, 290).

През 2014 г. южно от раннохристиянския комплекс е регистрирана пещ за изпичане на черве-
нолакова керамика. В горивната ѝ камера са открити бракувани съдове (обр. 70), изцяло запазени 
форми (обр. 71) и голямо количество фргаменти от паници, купи, „трапезни“ амфори, гърнета. 
Според стратиграфската позиция изследователите на обекта В. Йотов и А. Минчев отнасят пещта в 
III – началото на IV в. (Йотов, Минчев 2015, 290). Извършеният сравнителен анализ на формите и 
разчитането на нумизматичния материал, подпомогна прецизацията за по-точно датиране на про-
изводството край Бяла в първа половина на III в. (Иванов 2019, 222-238).

Обр. 70. Бракувана червенолакова продукция от грънчарската пещ при н. Св. Атанас край гр. Бяла: 1 – Купи, тип II; 
2 – „Трапезни“ амфори, тип IV (по Иванов 2019, 231, обр. 1-2). 
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ИСТРИЯ 
Днес античният град се намира на брега на езерото Синая, източно от съвременното с. Истрия 

в пределите на Република Румъния (карта 2/14). Истрия е основана от милетски колонисти в сре-
дата на VII в. пр. Хр. и е един от най-ранните гръцки западнопонтийски градове. През епохата на 
Принципата, градът се намира във възходящо развитие, което е прекъснато в средата на III в. при 
едно от готските нападения. Впоследствие животът в Истрия се възстановява, но градът завинаги 
загубва предишния си облик на значим икономически и културен център (Condurachi 1954, 3-62; 
Suceveanu 1990, 233-264; Торбатов 2002, 174).

В района на Истрия са регистрирани няколко структури, свързани с керамичното производство 
през римската епоха (обр. 72) (Iliescu, Botiş 2018, 193-209). Първата представлява пещ за изпичане 
на фини керамични изделия. Открита е при археологически разкопки под една от кулите при глав-
ната порта на късноантичния град. Датирана е в първата половина на II в. с монети от времето на 
Траян, Хадриан и Фаустина Старата (Canarache, Dimitriu 1954, 171; Suceveanu 1967, 253). Друга пещ 
и работилница за теракоти са проучени на 1 км северозападно от късноантичната градска порта, в 
района на стария рибарник (Iliescu, Botiş 2018, 193-206, fig. 1-2, 10). Според Ал. Сучевяну ателието 
се датира най-общо в II в. (Suceveanu 1967, 243-268). Нeотдавна бе публикувано твърдението, че 
вероятно на споменатите места са изработвани и керамични лампи (Rusu-Bolindeţ 2010, 408-409).

Според актуалната археологическа информация работилниците при Истрия се явяват най-из-
точният пункт със сигурни данни за местно производство на фина керамика през II – III в. 

Обр. 71. Червенолакови купи, тип XIX от комплексa при н. Св. Атанас  
край гр. Бяла (по Иванов 2019, 232, обр. 3-4).

Обр. 72. Общ план на Истрия с местоположение на откритите грънчарски пещи: 1. Сектор Sg; 2. Сектор Z; 3. Сектор Базилика 
extra muros; 4. Голяма късноримска порта; 5. Сектор Т; 6. Обект P (по Suceveanu 2007, pl. 1; по Iliescu, Botiş 2018, 194, fig. 1).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На базата на наблюдения върху местата с производствена дейност и анализа на керамичните 
форми и украсата могат да бъдат направени някои изводи относно развитието на червенолаковото 
производство и етнокултурните влияния върху луксозната керамична продукция в територията 
между Дунав и Балкана през II – III в. 

Периодизация и характеристика
Въз основа на добре датираните комплекси могат да бъдат разграничени два периода в разви-

тието на керамиката. Първият обхваща времето от първите десетилетия на II в. до 70-те години на 
същото столетие. Появяват се ателиетата в м. Върбовски ливади край Павликени, Хотница, Плиска 
и Истрия. Сред тях изпъкват тези намиращи се в градската територия на Никополис ад Иструм.

За периода е характерно висококачествено изпълнение при формуване на съдовете и нанасяне 
на плътно лаково покритие с оранжево-червен, червен, оранжево-кафяв или червено-кафяв цвят. 
Изключение прави част от продукцията на пещите край Хотница, където при някои екземпляри се 
забелязва употребата на разреден кафяв лак. Типични са формите с източни влияния, но се срещат 
и имитации на западната сигилата. Съдовете са богато украсени с щемпелувани орнаменти, барбо-
тинна техника и ролетиране. При печатите преобладава planta pedis, а растителните и геометрич-
ните орнаменти се срещат по-рядко. Барботинната украса е представена основно върху екземпляри 
с бръшлянови листа и ластари. Поясите от ролетирана декорация са характерни за комплексите 
край Павликени и Хотница. Нерядко се ползват и апликирани изображения на божества и митични 
същества. 

Горната хронологическа граница на периода маркират годините, свързани с инвазията на косто-
боките през 170/171 г. Със сигурни данни за опустошението, настъпило в резултат на варварското 
нападение, разполагаме единствено за обекта край Павликени. Относно останалите места с пещи 
се знае само, че към края на II в. те вече не са действащи. 

Вторият период започва най-общо в последната четвърт на II и приключва в средата/трета-
та четвърт на III в. Той се характеризира с основаването на редица производствени комплекси в 
Мездра, Сухаче, Бутово, Павликени, Никополис ад Иструм, Каравелово, Дуросторум – Остров, 
Марцианопол и Бяла. Сред тях изпъква керамичният център при Бутово. Бутовската работилни-
ца, заедно с тази край Мездра, произвежда най-качествената червенолакова керамика за периода. 
Използваната от тях глина е добре пречистена, а лаковото покритие е плътно, с червен цвят и ва-
риращи оранжеви или кафяви нюанси. Относно продукцията на ателиетата от останалата част на 
разглежданата територия, особено в източната ѝ половина, се наблюдава керамика със занижено 
качество. В глината се забелязва присъствието на дребни пясъчни частици. Към състава на изде-
лията от Каравелово е добавян дори и шамот. В допълнение трябва да се отбележи употребата на 
разреден лак с недобра покривност.

Част от типичните за периода форми имитират екземпляри от източната сигилата. Други оба-
че притежават уникални формални белези – доказателство за формиралия се „долномизийски 
стил“. Видимо е и голямото разнообразие при декорацията на изработваните червенолакови съ-
дове. Подносите с релефна украса от Бутово са богато украсени чрез растителни, животински и 
човешки изображения, геометрични орнаменти, митични създания, божества и техни атрибути. 
Подобни мотиви се срещат и при апликираните образи, най-вече върху кратерите. При останалата 
част от декорацията на изделията от Бутово и Мездра се наблюдава предпочитание към барботин-
ната техника. Представени са лозови клонки с гроздове, бръшлянови листове, спирали и запетаи. 
Ролетираната декорация е типична за комплексите при Мездра, Бутово и Бяла. Щемпелуваната ук-
раса е присъща най-вече за комплексите в западния район и по-точно за продукцията на ателието 
край Мездра. За последното е характерна и появата на непознатата досега техника на рисуваната 
декорация. От друга страна, работилниците при Каравелово и Бяла, разположени в източната част 
на разглежданата територия, произвеждат основно съдове с врязана украса. 

Долномизийската продукция е масова и се открива далеч извън провинциалната територия. Тя 
достига земите на север от р. Дунав, провинция Дакия и дори северния черноморски бряг (карта 
17). Впечатление прави обаче ограниченото ѝ разпространение към районите южно от Балкана и 
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западнопонтийското крайбрежие. Почти пълната липса на тези изделия се констатира и при анализ 
на наличната археологическа информация и откритите червенолакови съдове в провинция Тракия. 
Вероятно една от основните причини за ниската популярност на долномизийската керамика в южна 
посока се явява дългата високопланинска верига, която и в древността е била сериозна преграда за 
преодоляване. От друга страна, през II – III в. керамичното потребление в Тракия е било задоволено 
изцяло, както от произведенията на силните местни ателиета, така и от извънпровинциалния внос 
на съдове, изработвани в работилниците на Западна Мала Азия и Източното Средиземноморие. 
Последното се отнася особено много за черноморската крайбрежна зона, където в големите градски 
центрове освен подобни изделия се открива и голямо количество понтийска продукция, доставяна 
направо от търговските кораби. 

В резултат на продължилата около три десетилетия варварска инвазия работилниците във 
вътрешността на Долна Мизия функционират най-общо до средата/третата четвърт на III в. 
Комплексите при Бутово и Каравелово просъществуват до управлението на Филип I (244-249 г.). За 
работилниците край Мездра, Павликени и Марцианопол е известно, че оцеляват до управлението 
на император Траян Деций (249-251 г.). Тогава спират да функционират и останалите грънчарски 
работилници в региона. 

През следващите години и столетия (до края на VI – началото на VII в.) населението от областта 
между Дунав и Балкана използва червенолаковата продукция на по-близки или далечни керамични 
центрове, намиращи се в границите на Римската империя. Сред тях се отличават най-вече северно-
африканските и малоазийските работилници, чиито изделия през късната античност изобилстват 
в западнопонтийските и крайдунавските селища. 

Етнокултурна идентификация
В хода на изследването бяха направени някои изводи относно етнокултурната идентификация 

на грънчарите, работили между Дунав и Балкана през II – III в. Провинциалните производствени 
комплекси се появяват в район с липса на традиции в изработването на керамика с лаково покри-
тие. Потвърди се и изказаното по-рано мнение, че основни носители на червенолаковата традиция 
са преселници с източен произход. Преобладаващите влияния на източната сигилата върху кера-
миката от производствените комплекси край Никополис ад Иструм са отново в подкрепа на това 
предположение. За присъствието на население, вероятно с малоазийски произход, говорят и реди-
ца епиграфски паметници, намерени в района. 

Липсата на конкретни данни от останалите райони засега прави невъзможно етническото раз-
познаване на грънчарите от другите местни работилници. Според формалните белези или украсата 
на съдовете е трудно да се определи произходът на производителите. Наблюдаваното смесване на 
влияния допринася значително за появата на местен долномизийски стил в облика на керамиката. 
Въпреки изтъкнатото, не бива да се изключва тракийският елемент от изработването на червенола-
кова керамика. Възможно е през някой от периодите, местните траки да са овладели разглежданата 
техника и да са предлагали успешно своята продукция на провинциалния пазар. 

 
***

Отдалечеността на развитите керамични центрове, разположени на италийския полуостров, 
Галия, Панония, Северна Африка от долнодунавските територии на империята, наред с все по-на-
растващата нужда от луксозна керамика за населението могат да бъдат посочени като основни фак-
тори за създаване на редица местни работилници през II – III в. Те се появяват в различни периоди 
и не винаги са съществували синхронно във времето. Ако в Тракия и Долна Мизия, изработването 
на червенолакова продукция стартира в годините след началото на II в., то в провинциите Дакия и 
Горна Мизия ситуацията е по-различна. Според последните данни керамичното производство, се-
верно от Долен Дунав е най-активно през управлението на императорите от династията на Северите 
(края на II – 30-те години на III в.) (Rusu-Bolindeţ 2014, 172; Rusu-Bolindeţ 2016, 379-409), а тези при 
комплексите във Виминациум и Маргум – от средата на II до началото началото на III в. (Cvjetićanin 
2010, 14). Друга характерна черта на дакийската и горномизийската продукция е изключителното 
ѝ западно влияние, докато тази изработвана в Долна Мизия и Тракия в повечето случаи копира 
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източни форми. Това ясно се забелязва при цялостно публикуваните керамични комплекси както 
северно, така и южно от Хемус (Sultov 1985; Кабакчиева 1986; Игнатов 1996, 71-124; Suceveanu 2000; 
Muşeţeanu 2003; Игнатов, Велков 2009, 106-129; Alexandrova 2013, 17-108; Стоянов и др. 2016, 315-
360; Ivanov 2019а, 1-31; Ivanov 2019b, 267-284). 

Aнализът на формите и украсата допринесе за една сравнително ясна хронологическа картина 
на развитието на червенолаковата керамика през римската епоха между Дунав и Балкана, каквато 
бе и целта на дисертационния труд. Без съмнение, в богатия на глини район синхронно са същест-
вували и други производствени комплекси, но местата с пещи все още не са точно локализирани. 
Разкриването им е задача и цел на предстоящи археологически проучвания, които биха разширили 
значително познанията ни за производството и употребата на римска луксозна керамика в раз-
глежданата територия. 

Карта 17. Разпространение на долномизийската червенолакова керамика през II – III в. 
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КАТАЛОГ





ПАНИЦИ
ПАНИЦИ ТИП I
1. Паница. Kонична форма и равна придънна част. Силно извит навън ръб на ус-
тието с широка врязана линия върху горната повърхност. От вътрешната страна, 
върху стените и дъното – пояси от ролетирана украса. Пръстеновидно столче. 
Оранжева глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 30,0 см; В 5,3 см; Дд 11,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XXIV/215, близо до пещ № 35.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 160, ½g. XXVI/4; Ivanov 2019а, 5, ½g. 3/1. 
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1476

2. Фрагмент от паница. Подобна на кат. № 1. Оранжева глина без примеси, покрита 
с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 32,0 см; В 4,5 (запазена) см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван. 
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

3. Паница. Подобна на кат. № 1. Отвътре, върху дъното – пояс от ролетирана укра-
са. Оранжева глина без примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Ду 18,0 см; В 3,8 см; Дд 8,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г., кв. XXXIV/156.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Кабакчиева 1983, 2-3, обр. 3; Sultov 1985, 160, ½g. XXVI/6; Kabakčieva et 
al. 1988, 8, cat. № 6; Ivanov 2019а, 5, ½g. 3/2.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1873

4. Паница. Подобна на кат. № 1. Отвътре, върху дъното – пояс от ролетирана укра-
са. Оранжева глина без примеси, покрита с кафяв лак. 
Размери: Ду 22,7 см; В 4,0 см; Дд 9,2 см. 
Място на откриване: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г., южно от пещ № 1.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуванa.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1131

5. Фрагмент от паница. Подобна на кат. № 1. Върху плоската част отвътре на дъно-
то – отпечатани три plantaee pedis. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-
кафяв лак. 
Размери: Дд 7,6 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край 
Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 5, ½g. 3/3.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2060
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6. Паница. Подобна на кат. № 1. Силно извит навън и надолу ръб на устието, с 
врязана линия върху горната повърхност. Пояси от ролетирана украса върху въ-
трешната страна на дъното. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 21,0 см; В 3,8 см; Дд 8,6 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XXXIV/136.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 9, cat. № 10.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1474

ПАНИЦИ ТИП II
7. Паница. Тяло във формата на приплесната сфера. Масивен, силно извит навън 
и надолу ръб на устието. Върху горната повърхност на устието – „запетаи“ изпъл-
нени в барботинна техника. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 31,0 см; В 6,0 см; Дд 10,7 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 5, ½g. 3/4.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

8. Фрагмент от паница. Върху горната повърхност на устието – стилизирани расти-
телни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 32,0 см; В (запазена) 5,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

9. Паница. Подобна на кат. № 7. Върху горната повърхност на устието – пет „за-
петаи“, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 15,3 см; В 3,0 см; Дд 6,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1475

10. Паница. Подобна на кат. № 7. Върху горната повърхност на устието – четири 
„запетаи“, изпълнени в барботинна техника. Върху дъното от вътрешната страна 
– отпечатана plantae pedis и врязана концентрична окръжност. Оранжева глина без 
примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 18,0 см; В 3,5 см; Дд 7,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 160, ½g. XXVI/5; Kabakčieva et al. 1988, 9, cat. № 11; Ivanov 
2019а, 5, ½g. 3/6.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2056

134 



11. Паница. Подобна на кат. № 7. Върху горната повърхност на устието – четири 
„запетаи“, изпълнени в барботинна техника. Плоско дъно с пояси от ролетирана 
украса върху вътрешната повърхност. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 18,5 см; В 4,0 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 9, cat. № 13; Ivanov 2019а, 5, ½g. 3/7.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1971

12. Паница. Подобна на кат. № 7. Върху горната повърхност на устието – пет „за-
петаи“, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 18,5 см; В 4,0 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 9, cat. № 15.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1871

13. Паница. Подобна на кат. № 7. Плоско дъно с отпечатани двe plantae pedis и пояс 
от ролетирана украса върху вътрешната повърхност. Оранжева глина без примеси, 
покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 19,7 см; В 3,2 см; Дд 7,6 см. 
Място на откриване: могилен некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павлике-
ни. Разкопки на Б. Султов.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 161, ½g. XXVII/4; Kabakčieva et al. 1988, 9, cat. № 12.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2055

14. Фрагменти от паница. Подобна на предходната. Върху горната повърхност на 
устието – растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Вторично об-
горен от опалване на гробна яма. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-
кафяв лак. 
Размери: Ду 18,0 см; В 4,2 см; Дд 8,0 см. 
Място на откриване: могилен некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. 
Павликени. Разкопки на Б. Султов през 1968 г., могила № 2, от яма.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. № 

15. Фрагменти от паница. Подобна на предходната. Върху горната повърхност 
на устието – растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Вторично 
обгорен от опалване на гробна яма. Светлокафява глина без примеси, покрита с 
кафяв лак. 
Размери: Ду 18,0 см; В (запазена) 3,0 см. 
Място на откриване: могилен некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. 
Павликени. Разкопки на Б. Султов през 1968 г., могила № 2, от яма.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. № 
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ПАНИЦИ ТИП III
16. Паница. Полусферична форма. Сложно профилирано устие. Две декоративни 
дръжки, закрепени непосредствено по устието. Върху вътрешната повърхност – 
ролетирана украса. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 26,8 см; В 6,5 см; Дд 10,4 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XXXIV/156.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 161, ½g. XXVII/4; Kabakčieva et al. 1988, 9-10, cat. № 17; 
Ivanov 2019а, 6, ½g. 4/2.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1872

ПАНИЦИ ТИП IV
17. Фрагмент от паница. Тяло с долна полусферична (или почти конична) и горна 
цилиндрична част, разграничени помежду си с ясно изразен ръб. Леко издадено на-
вън устие. Отвътре върху дъното и по външната повърхност – пояси от ролетирана 
украса. Непосредствено под цилиндричната част – широка хоризонтална врязана 
линия. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-
кафяв лак. 
Размери: Ду 18,0 см; В 4,2 см; Дд 9,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 6, ½g. 4/4.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

18. Фрагмент от паница. Подобна на кат. № 17. Отвътре върху дъното – пояси от 
ролетирана украса. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 18,7 см; В 4,2 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 6, ½g. 4/5.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

19. Фрагмент от паница. Подобна на кат. № 17. Върху плоската част отвътре на 
дъното – пояси от ролетирана украса. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,5 см; В 5,0 см; Дд 7,4 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVI/197, до пещ № 4.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 160, ½g. XXVI 1; Kabakčieva et al. 1988, 8, cat. № 1; Ivanov 
2019а, 6, ½g. 4/6.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1870

20. Фрагменти от паница. Подобна на предходната. Върху плоската част отвътре 
на дъното – пояси от ролетирана украса. Оранжева глина без примеси, покрита с 
червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 26,4 см; В 5,4 см; Дд 10,7 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 6, ½g. 4/7.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №
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21. Паница. Подобна на кат. № 17. Върху плоската част отвътре на дъното – два от-
печатъка на plantae pedis и две врязани концентрични окръжности. Оранжева глина 
без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 15,3 см; В 3,6 см; Дд 6,2 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1978 г., кв. XXXIV/15.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 160, ½g. XXVI/4; Ivanov 2019а, 8, ½g. 5/1.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1521

22. Фрагмент от паница. Подобна на кат. № 17. Отвътре върху дъното – пояси от 
ролетирана украса и отпечатана в центъра plantae pedis. Оранжева глина без приме-
си, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 16,7 см; В 4,7 см; Дд 7,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 8, ½g. 5/2.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

ПАНИЦИ ТИП V
23. Паница. Цилиндричноконична форма. Вертикален ръб на устието. Цилиндрич-
ната част е ограничена горе и долу с релефни ръбове. Отвътре, върху дъното – ро-
летирана украса. Една широка врязана линия върху външната повърхност. Пръсте-
новидно столче. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 24,0 см; В 6,0 см; Дд 10,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 160, ½g. XXVI/1; Kabakčieva et al. 1988, 8, cat. № 4; Ivanov 
2019а, 5, ½g. 4/3.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2065

24. Паница. Подобна на кат. № 23. Отвътре, върху дъното – грубо изпълнена 
ролетирана украса. Една врязана линия върху външната повърхност под устието. 
Светлокафява глина без примеси, покрита с некачествен кафяв лак. 
Размери: Ду 17,5 см; В 4,5 см; Дд 7,4 см. 
Място на откриване: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г. кв.XIX/12, дълб. 0,40 м.
Датировка: втора половина на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Кашлата край с. Хотница.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 8, cat. № 2.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1990

25. Паница. Подобна на кат. № 23. Върху плоската част отвътре на дъното – plantae 
pedis оградена с един ред ролетирана украса. Оранжева глина без примеси, покрита 
с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 25,5 см; В 6,5 см; Дд 11,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1964 г. пред къщата на Тодор Кънчев.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?) или друга работилница в 
района.
Публикации: Кабакчиева 1983, 4-5, обр. 7; Sultov 1985, 62, ½g. XXVI/2; Kabakčieva et 
al. 1988, 8, cat. № 3.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 813
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ПАНИЦИ ТИП VI
26. Паница. Тяло във формата на приплесната сфера. Силно издаден навън и удебе-
лен ръб на устието. Върху стените отвътре – релефен ръб. Пръстеновидно столче. 
Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен до сиво-черен лак. 
Размери: Ду 27,0 см; В 4,3 см; Дд 10,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 161, ½g. XXVII/7; Kabakčieva et al. 1988, 10, cat. № 19.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2066

27. Част от паница. Подобна на кат. № 26. Върху дъното отвътре – пояси от ролети-
рана украса. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 24,5 см; В 4,4 см; Дд 14,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г; с. III/7.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

28. Част от паница. Подобна на кат. № 26. Върху дъното отвътре – пояси от ролети-
рана украса и графит наподобяващ буква В. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 30,0 см; В 5,0 см; Дд 17,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

29. Паница. Подобна на кат. № 26. Върху дъното отвътре – пояси от ролетирана 
украса. Оранжева глина без примеси, покрита със светлокафяв лак. 
Размери: Ду 34,0 см; В 5,4 см; Дд 16,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликувана. 
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

30. Фрагмент от паница. Подобна на кат. 26. Върху горната плоска повърхност на 
устието – радиално разположени щемпелувани розети. Оранжева глина без приме-
си, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 36,0 см; В 4,0 см; Дд 23,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2014 г; от сграда Г, в пласт датиран с монети от време-
то на Септимий Север (193-211 г.) до Клавдий II (268-270 г).
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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ПАНИЦИ ТИП VII
31. Фрагмент от паница. Конична форма на тялото. Силно извит навън и сложно 
профилиран ръб на устието. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-
червен лак. 
Размери: Ду 27,5 см; В (запазена) 3,5 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

32. Паница. Подобна на кат. № 31. В горната част, стените са по-скосени. Пръстено-
видно столче. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен до сиво-
черен лак. 
Размери: Ду 32,5 см; В 5,5 см; Дд 15,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 162, ½g. XXVIII/1.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново

ПАНИЦИ ТИП VIII
33. Фрагмент от паница. Конична форма. Силно извит навън ръб на устието. 
Горната част на стените е по-скосена. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без 
примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 18,0 см; В 5,0 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

34. Фрагмент от паница. Подобна на кат. № 33. Оранжева глина без примеси, с 
покритие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 31,0 см; В (запазена) 4,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2011 г., с. III/11.
Датировка: първа – трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

35. Фрагмент от паница. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, с 
покритие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 32,0 см; В 4,6 см; Дд 11,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6.
Датировка: втора – трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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36. Част от паница. Подобна на предходната. Една врязана линия върху горната 
повърхност на устието. Отвътре на дъното – пояси от ролетирана украса. Пръсте-
новидно столче. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 31,0 см; В 5,0 см; Дд 12,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв №

ПАНИЦИ ТИП IX
37. Паница. Конична форма на тялото. Стените в горната част са по-скосени. 
Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 28,5 см; В 4,5 см; Дд 18,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1964 г. пред къщата на Т. Кънчев.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 162, ½g. XXVIII/4; Kabakčieva et al. 1988, 10, cat. № 21. 
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 814

38. Фрагменти от паница. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 32,0 см; В 4,5 см; Дд 22,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликувани. 
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. № 

39. Фрагмент от паница. Подобна на предходната. Светлокафяво-розовееща глина 
без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 18,0 см; В 3,0 см; Дд 10,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван. 
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. № 

40. Фрагменти от дъното на паница. Подобна на предходната. Отвътре върху дъното 
– пояси от ролетирана украса и радиално разположени щемпелувани растителни 
орнаменти. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: В (запазена) 3,0 см; Дд 16,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, ½g. XXI/4.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. № 

ПАНИЦИ ТИП X
41. Фрагмент от паница. Kонична форма на тялото. Непосредствено под устието 
отвътре – една врязана линия, а върху стените – релефен ръб. Пръстеновидно 
столче. Оранжева глина без примеси, покрита със светлокафяв лак. 
Размери: Ду 21,5 см; В 4,5 см; Дд 9,7 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв №
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ПАНИЦИ ТИП XI
42. Паница. Kонична форма на тялото. Извито навътре устие. Плоско дъно. Оран-
жева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 21,0 см; В 6,0 см; Дд 17,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 162, ½g. XXVIII/6.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв №

43. Част от паница. Подобна на кат. № 42. От вътрешната страна, върху дъното – 
ролетирана украса. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, с покри-
тие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 25,0 см; В 4,8 см; Дд 18,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Публикации: Иванова 2014, 35, обр. 2/1.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

44. Паница. Подобна на кат. № 42. От вътрешната страна, върху дъното – ролети-
рана украса и един флорален мотив, нанесен с пръст. Конвексно дъно. Оранжева 
глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 26,0 см; В 4,8 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Публикации: Иванова 2014, 35, обр. 2/1.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

45. Част от паница. Подобна на кат. № 42. От вътрешната страна, върху дъното – 
ролетирана украса. Оранжева глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 21,0 см; В 4,0 см; Дд 12,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

46. Част от паница. Подобна на кат. № 42. От вътрешната страна, върху дъното – 
ролетирана украса. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв 
лак. 
Размери: Ду 23,0 см; В 4,5 см; Дд 14,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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47. Фрагмент от дъното на паница. Подобна на кат. № 42. От вътрешната страна на 
дъното – ролетирана украса и част от нанесен с пръст върху лака флорален мотив. 
Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

ПАНИЦИ ТИП XII
48. Част от паница. Конична форма. Извит навън и навътре ръб на устието. От 
вътрешната страна, върху дъното – врязани концентрични окръжности и радиално 
разположени коси насечки. Конкавно дъно. Оранжева глина без примеси, с покри-
тие от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 17,0 см; В 3,5 см; Дд 11,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6.
Датировка: първа – трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

49. Фрагмент от дъното на паница. Подобна на предходната. От вътрешната страна, 
върху дъното – врязани концентрични окръжности и радиално разположени коси 
насечки. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен лак. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа – трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

ПАНИЦИ ТИП XIII
50. Фрагмент от паница. Конична форма (леко конвексна) на тялото. Удебелен, 
сложно профилиран ръб на устието с леко набраздяване върху външната повърх-
ност. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В (запазена) 4,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир край с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир край с. Каравелово, общ. Ни-
кола Козлево.
Публикации: Ivanov 2019b, 272, ½g. 4/1.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. № 

51. Част от паница. Подобна на кат. № 50. Оранжева глина с примеси от шамот и 
покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В (запазена) 4,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир край с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г., кв. 6.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир край с. Каравелово, общ. Ни-
кола Козлево.
Публикации: Ivanov 2019b, 272, ½g. 4/2.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. № 
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52. Фрагмент от паница. Подобна на кат. № 50. Оранжева глина примеси от шамот и 
покритие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 21,0 см; В (запазена) 3,5 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир край с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир край с. Каравелово, общ. Никола 
Козлево.
Публикации: Ivanov 2019b, 272, ½g. 4/3.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. № 

53. Фрагмент от паница. Подобна на кат. № 50. Оранжева глина с примес от шамот и 
покритие от светлокафяв лак. 
Размери: Ду 21,0 см; В (запазена) 3,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир край с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г., кв. 6.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир край с. Каравелово, общ. Никола 
Козлево.
Публикации: Ivanov 2019b, 272, ½g. 4/4.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

ПАНИЦИ ТИП XIV
54. Паница. Полусферична форма. Удебелен навън ръб на устието. Пръстеновидно стол-
че. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 15,0 см; В 4,5 см; Дд 6,4 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

55. Фрагмент от паница. Подобна на кат. № 54. Отвътре на дъното – една релефна кон-
центрична окръжност. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 18,0 см; В 3,5 см; Дд 12,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6.
Датировка: първа – трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга работил-
ница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

56. Фрагмент от паница. Подобна на кат. № 54. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,5 см; В (запазена) 5,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

ПАНИЦИ ТИП XV
57. Фрагмент от паница. Цилиндричноконична форма. Вертикален ръб на устието. 
Оранжева глина без примеси, с покритие от червен лак. 
Размери: Ду 23,0 см; В (запазена) 3,5 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов; с. III/12.
Датировка: първа – трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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58. Фрагмент от паница. Подобна на кат. № 57. Оранжева глина без примеси, с 
покритие от червен лак. 
Размери: Ду 17,0 см; В (запазена) 6,5 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

КУПИ
КУПИ ТИП I
59. Купа. Полусферична форма. Силно извит навън и надолу ръб на устието. 
Върху горната повърхност на устието – четири „запетаи“, изпълнени в барботинна 
техника. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, покрита с оранже-
во-кафяв лак. 
Размери: Ду 8,5 см; В 3,4 см; Дд 3,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 12, cat. № 33.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1462

60. Купа. Подобна на кат. № 59. Върху горната повърхност на устието – ролетирана 
украса. Оранжева глина без примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Ду 9,0 см; В 3,8 см; Дд 4,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

61. Купа. Подобна на кат. № 59. Оранжева глина без примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Ду 9,3 см; В 4,0 см; Дд 3,2 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XXXIV/138.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2894

62. Купа. Подобна на кат. № 59. Оранжева глина без примеси, покрита с бледочер-
вен лак. 
Размери: Ду 10,1 см; В 3,8 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1978 г., кв. XXXIV/216.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1435
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63. Купа. Подобна на кат. № 59. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-
червен лак. 
Размери: Ду 12,7 см; В 5,7 см; Дд 4,2 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XIV/72.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 3051

64. Купа. Подобна на кат. № 59. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-
червен лак. 
Размери: Ду 14,2 см; В 5,5 см; Дд 4,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1978 г., кв. XXXIV/213.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 165, ½g. XXXI/6; Kabakčieva et al. 1988, 11, cat. № 32.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1427

65. Купа. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, покрита с червен 
лак. 
Размери: Ду 14,5 см; В 4,8 см; Дд 4,7 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVI/131.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 11, cat. № 30.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1874

66. Купа. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, покрита с червен 
лак. 
Размери: Ду 13,0 см; В 5,5 см; Дд 4,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2404

67. Купа. Подобна на предходната. Върху горната повърхност на устието и върху 
дъното от вътрешната страна – ролетирана украса и една врязана концентрична ок-
ръжност. Две хоризонтални врязани линии върху външната повърхност. Оранжева 
глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В 7,0 см; Дд 7,7 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1978 г., кв. XXXIV/135.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 159, ½g. XXIX/4; Kabakčieva et al. 1988, 11, cat. № 31; Ivanov 
2019а, 8, ½g. 5/5.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1477
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68. Купа. Подобна на предходната. Върху горната повърхност на устието – стилизи-
рани растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника, оградени с две вряза-
ни концентрични окръжности. Оранжева глина без примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Ду 27,0 см; В 9,5 см; Дд 9,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 163, ½g. XXIX/3; Ivanov 2019а, 8, ½g. 5/6.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, инв. № ПИМ 342

69. Фрагмент от купа. Подобна на предходната. Върху горната повърхност на устието 
– стилизирани растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева 
глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 30,0 см; В (запазена) 4,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1966 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. № 

70. Купа. Подобна на предходната. Върху горната повърхност на устието – растител-
ни орнаменти, изпълнени в барботинна техника, и две врязани линии. От вътреш-
ната страна – пояси от ролетирана украса. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 31,0 см; В 12,0 см; Дд 11,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1978 г., кв. XVI/110, дълб. 1,20 м.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 180, ½g. XLVI/2; Kabakčieva et al. 1988, 11, cat. № 29; Ivanov 
2019а, 8, ½g. 5/7.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1977

71. Фрагмент от устието на купа. Подобна на предходната. Върху горната повърхност 
на устието – растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Светлокафява 
глина без примеси, покрита с кафяв лак. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

72. Фрагмент от устието на купа. Подобна на предходната. Оранжева глина без при-
меси, покрита с червен лак. 
Размери: Ду 38,0 см; В (запазена) 3,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

73. Фрагмент от купа. Полусферична форма. Силно извито навън и надолу устие. 
Равно дъно. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 16,0 см; В (запазена) 3,5 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. Разкопки 
на С. Торбатов през 2011 г., с. III/8, от жертвеник, заедно с монети от времето на 
Александър Север (222-235 г.), Клавдий II (269-270 г.) и на Диоклециан датирана в 
290-292 г.
Датировка: втора четвърт / втора половина на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

146 



КУПИ ТИП II
74. Купа. Полусферична форма. Силно извит навътре ръб на устието. Пръстеновид-
но столче. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 9,5 см; В 5,3 см; Дд 3,6 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г., кв. XXXIV/215, до пещ № 35.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 13, cat. № 45.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1889

75. Купа. Подобна на кат. № 74. Кафява глина без примеси, покрита с тъмнокафяв 
лак. 
Размери: Ду 9,6 см; В 5,5 см; Дд 4,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1478

76. Купа. Подобна на кат. № 74. Светлокафява глина без примеси, покрита със сиво-
червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 9,7 см; В 5,6 см; Дд 4,1 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 12, cat. № 41.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1879

77. Купа. Подобна на кат. № 74. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-
кафяв лак. 
Размери: Ду 9,8 см; В 5,7 см; Дд 4,2 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, ПИМ 2360

78. Купа. Подобна на кат. № 74. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-
червен лак. 
Размери: Ду 10,5 см; В 6,6 см; Дд 3,6 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVI/111.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2396

79. Купа. Подобна на кат. № 74. Светлокафява глина без примеси, покрита с оран-
жево-кафяв лак. 
Размери: Ду 11,1 см; В 5,8 см; Дд 3,9 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода1971-1979 г., кв. XXXIV/137.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 3052
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80. Купа. Подобна на кат. № 74. Оранжева глина без примеси, покрита с розово-червен лак. 
Размери: Ду 12,2 см; В 6,4 см; Дд 4,9 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XIX/4.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 159, ½g. XXIX/6.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2806

81. Купа. Подобна на кат. № 74. Оранжева глина без примеси, покрита със сиво-чер-
вено-кафяв лак. 
Размери: Ду 14,7 см; В 7,7 см; Дд 5,6 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 10, ½g. 6/2.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1974

КУПИ ТИП III
82. Купа. Полусферична форма. Вертикален ръб на устието. От вътрешната страна 
на дъното – ролетирана украса. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без приме-
си, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 15,5 см; В 6,0 см; Дд 4,8 см. 
Място на откриване: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г., кв. XIX/12.
Датировка: II в.
Произход: производствен комплекс в м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико 
Търново.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 13, cat. № 46.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1973

83. Купа. Подобна на кат. № 82. Деформирана вследствие на висока температура по 
време на изпичането. Светлокафява глина без примеси, покрита с кафяв лак. 
Размери: Ду 14,2 см; В 4,5 см; Дд 4,7 см. 
Място на откриване: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г., кв. XIX/12.
Датировка: II в.
Произход: производствен комплекс в м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико 
Търново.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 12, cat. № 40.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2063

КУПИ ТИП IV
84. Купа. Полусферична форма. Извит навътре ръб на устието с триъгълно напреч-
но сечение. Върху най-изпъкналата част под устието – на четири места листовиден 
орнамент, изпълнен в барботинна техника. Пръстеновидно столче. Оранжева глина 
без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В 7,5 см; Дд 8,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г., кв. XХХIV/216.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 12, cat. № 43; Ivanov 2019а, 10, ½g. 6/3.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2064

85. Купа. Подобна на кат. № 84. Върху най-изпъкналата част под устието – на чети-
ри места листовиден орнамент, изпълнен в барботинна техника. Оранжева глина 
без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 24,0 см; В 10,0 см; Дд 9,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 160, ½g. XXX 1; Ivanov 2019а, 10, ½g. 6/4.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, инв. № ПИМ 2359
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86. Фрагменти от купа. Подобна на предходната. Върху вътрешната повърхност на 
– пояси от ролетирана украса. Вторично обгорен от опалване на гробна яма. Светлока-
фява глина без примеси, покрита с кафяв лак. 
Размери: Ду 17,0 см; В (запазена) 5,5 см. 
Място на откриване: могилен некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г., могила № 2, от яма.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. № 

КУПИ ТИП V
87. Купа. Полусферична форма. Леко издаден навън ръб на устието. Върху горната 
поърхност на устието – жлеб. Върху тялото – две „запетаи“, изпълнени в барботинна 
техника. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 19,0 см; В 9,0 см; Дд 7,8 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: първа половина на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 163, ½g. XXIX 5; Kabakčieva et al. 1988, 12, cat. № 39; Ivanov 
2019а, 10, ½g. 6/5.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1976

КУПИ ТИП VI
88. Купа. Биконична форма. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, 
покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 10,5 см; В 7,0 см; Дд 4,1 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1977 г., кв. IV/285.
Датировка: II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 10, ½g. 6/6.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1442

89. Купа. Подобна на кат. № 88. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 12,0 см; В 6,0 см; Дд 5,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г., кв. ХIV/131, близо до пещ № 7.
Датировка: II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 12, cat. № 37; Ivanov 2019а, 10, ½g. 6/7.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1890

КУПИ ТИП VII
90. Купа. Биконична форма, леко деформирана в резултат на високата температура по 
време на изпичане. Слабо извит навътре ръб на устието. Непосредствено под устието 
– издаден навън релефен ръб. Кафява глина без примеси, покрита с тъмнокафяв лак. 
Размери: Ду 17,5 см; В 7,7 см; Дд 7,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1978 г.
Датировка: II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 10, ½g. 6/8.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1538

КУПИ ТИП VIII
91. Купа. Биконична форма. Удебелен ръб на устието, отделено с хоризонтално 
врязана линия. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 19,4 см; В 10,4 см; Дд 6,2 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Gencheva 2012, 109, cat. № 277; Ivanov 2019а, 10, ½g. 6/9.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2847
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92. Купа. Подобна на кат. № 91. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-
кафяв лак. 
Размери: Ду 26,0 см; В 12,5 см; Дд 10,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: първа половина / трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

КУПИ ТИП IX
93. Купа. Биконична форма. Леко извит навътре ръб на устието. Цилиндричната 
и коничната част са разделени от ясно изразен релефен ръб. Непосредствено под 
устието – хоризонтална врязана линия. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без 
примеси, с покритие от червено-кафяв лак.
Размери: Ду 24,0 см; В 13,5 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 12, ½g. 7/1.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

КУПИ ТИП X
94. Купа. Тяло с долна полусферична и горна конична (леко конвексна) част. Пло-
сък извит навън ръб на устието. Две (?) вертикални дръжки с една надлъжна кане-
люра. Полусферичната и коничната част са разграничени чрез ясно изразен ръб и 
една широка врязана линия под него. Оранжева глина без примеси с покритие от 
червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,5 см; В (запазена) 12,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 12, ½g. 7/2.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

КУПИ ТИП XI
95. Фрагмент от устието на купа. Тяло с горна конична (леко конвексна) част. 
Вертикален, леко скосен отвътре ръб на устието. Върху външната повърхност под 
устието – стилизирани растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. 
Оранжева глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак.
Размери: Ду 20,5 см; В (запазена) 6,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 12, ½g. 7/3.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

96. Фрагмент от биконична купа. Подобна на кат. № 95. Една вертикална дръжка с 
елипсовидно напречно сечение и прилепен издатък с отпечатан отгоре стилизиран 
растителен орнамент. Върху външната повърхност на съда – барботинна украса. 
Оранжева глина без примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Ду 22,0 см; В (запазена) 10,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 12, ½g. 7/4.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №
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97. Фрагмент от купа. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, по-
крита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В (запазена) 9,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

98. Фрагмент от купа. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, по-
крита с оранжево-червен лак. 
Размери: В (запазена) 7,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

99. Фрагмент от купа. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 23,0 см; В (запазена) 6,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

КУПИ ТИП XII
100. Купа. Конична форма. Извит навън ръб на устието с една врязана линия върху 
горната повърхност. Непосредствено над дъното – хоризонтална врязана линия. 
Конкавно дъно. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 9,4 см; В 2,2 см; Дд 4,4 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г. 
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1480

101. Купа. Подобна на кат. № 100. Оранжева глина без примеси, покрита с оранже-
во-червен лак. 
Размери: Ду 9,4 см; В 3,0 см; Дд 3,3 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади (?) край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1892

102. Купа. Подобна на кат. № 100. Оранжева глина без примеси, покрита с оранже-
во-червен лак. 
Размери: Ду 9,5 см; В 2,8 см; Дд 4,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. № 
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103. Купа. Подобна на кат. № 100. Оранжева глина без примеси, покрита с кафяв 
лак. 
Размери: Ду 7,9 см; В 3,9 см; Дд 3,2 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади (?) край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2393

104. Купа. Подобна на кат. № 100. Оранжева глина без примеси, покрита с червен 
лак. 
Размери: Ду 9,3 см; В 4,5 см; Дд 4,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 165, ½g. XXXI/1.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2390

105. Купа. Подобна на кат. № 100. Оранжева глина без примеси, покрита с червен 
лак. 
Размери: Ду 9,7 см; В 3,3 см; Дд 4,6 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади (?) край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 14, cat. № 57.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2050

106. Купа. Подобна на кат. № 100. Оранжева глина без примеси, покрита с оранже-
во-кафяв лак. 
Размери: Ду 12,2 см; В 4,5 см; Дд 5,2 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 13, cat. № 54.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2048

107. Купа. Подобна на кат. № 100. Оранжева глина без примеси, покрита с червен 
лак. 
Размери: Ду 13,3 см; В 4,5 см; Дд 5,8 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XXXIV/215.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2809

108. Купа. Подобна на кат. № 100. Оранжева глина без примеси, покрита с кафяв 
лак. 
Размери: Ду 13,4 см; В 4,6 см; Дд 6,4 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов, могила 6, източно от гроб № 2.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 13, cat. № 53.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2052
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109. Купа. Подобна на кат. № 100. От външната страна на устието – един участък с 
вертикално набраздяване. Равно дъно. Оранжева глина без примеси, покрита със 
светлокафяв лак. 
Размери: Ду 9,2 см; В 5,2 см; Дд 4,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади (?) край гр. Павликени.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 14, cat. № 56.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2049

110. Купа. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, покрита с кафяв 
лак. 
Размери: Ду 10,2 см; В 4,3 см; Дд 4,4 см. 
Място на откриване: неизвестно.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край гр. Павликени (?).
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1265

КУПИ ТИП XIII
111. Купа. Горна цилиндрична и долна полусферична част. Непосредствено под 
устието – две хоризонтални декоративни дръжки. Оранжева глина без примеси, 
покрита с бледочервен лак. 
Размери: Ду 13,4 см; В 5,5 см; Дд 5,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 165, ½g. XXXI/4; Ivanov 2019а, 12, ½g. 7/8.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1400

КУПИ ТИП XIV
112. Купа. Цилиндричноконична форма. Непосредствено под устието – хоризон-
тална врязана линия. Равно дъно. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-
кафяв лак. 
Размери: Ду 8,5 см; В 4,0 см; Дд 4,7 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов в кв. XXXIV/74. Открита край пещ № 34, заедно с монета на 
император Антонин Пий (138-161 г.). 
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 165, XXXI/2; Kabakčieva et al. 1988, 12, cat. № 38; Ivanov 
2019а, 12, ½g. 7/7.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1894

КУПИ ТИП XV
113. Купа. Цилиндричноконична форма. Удебелен и заоблен ръб на устието. Една 
отчетлива врязана линия непосредствено под устието. Пръстеновидно столче. 
Оранжева глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,8 см; В 9,6 см; Дд 8,0 см. 
Място на откриване: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г., южно от пещ № 1.
Датировка: II в.
Произход: производствен комплекс в м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико 
Търново (?), или друга работилница в района. 
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1774
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114. Купа. Подобна на кат. № 113. Бледорозова глина без примеси, покрита с оранжев лак. 
Размери: Ду 21,3 см; В 11,0 см; Дд 8,3 см. 
Място на откриване: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново. Разкопки на 
Б. Султов през 1968 г., кв. XIX/12, пред пещ № 3.
Датировка: II в.
Произход: производствен комплекс в м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново 
(?), или друга работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1184

115. Купа. Подобна на кат. № 113. Деформирана в резултат на висока температура по 
време на изпичане. Две врязани линии под устието. Светлокафява глина без примеси, 
покрита с тъмнокафяв лак. 
Размери: Ду 17,0 см; В 9,5 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г., кв. XIX/12, пред пещ № 3.
Датировка: II в.
Произход: производствен комплекс в м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Тър-
ново, или друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 11, cat. № 26.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1187

116. Купа. Подобна на кат. № 113. Светлокафява глина без примеси, покрита с черве-
но-кафяв лак. 
Размери: Ду 28,0 см; В 13,0 см; Дд 10,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, инв. № ПИМ 345

117. Купа. Подобна на кат. № 113. Ролетирана украса върху цилиндричната част. Под 
украсата – издаден навън релефен ръб. Светлокафява глина без примеси, покрита с 
червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 25,0 см; В 12,8 см; Дд 10,8 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1972 г. 
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край гр. Павликени (?).
Публикации: Sultov 1985, 162, ½g. XXVIII/8; Ivanov 2019а, 10, ½g. 6/10.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

118. Фрагмент от купа. Подобна на предходната. Ролетирана украса върху цилин-
дричната част. Под украсата – издаден навън релефен ръб. Светлокафява глина без 
примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В (запазена) 8,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов. 
Датировка: втора половина на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

119. Фрагмент от купа. Подобна на предходната. Върху цилиндричната част – роле-
тирана украса. Оранжево-кафявa глина без примеси, с покритие от кафяв лак. 
Размери: Ду 22,0 см; В (запазена) 4,5 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/14.
Датировка: първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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120. Фрагмент от купа. Подобна на предходната. Върху цилиндричната част – роле-
тирана украса. Оранжева глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 22,0 см; В (запазена) 4,5 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2012 г., с. III/14.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

121. Купа. Подобна на предходната. Върху цилиндричната част – щемпелувани розе-
ти и елипсовиден орнамент в зигзагообразно разположение. Светлокафява глина без 
примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 23,0 см; В 14,2 см; Дд 10,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Публикации: Иванова 2014, 35, обр. 2/1.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

КУПИ ТИП XVI
122. Купа. Биконична форма. Издаден навън и нагоре ръб на устието. Пръстеновидно 
столче. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 13,5 см; В 5,2 см; Дд 5,5 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево.
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г., кв. 5.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1942

123. Купа. Подобна на кат. № 122. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие от 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 14,5 см; В 6,0 см; Дд 5,7 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1961

124. Купа. Подобна на кат. № 122. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие 
от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 14,6 см; В 5,7 см; Дд 5,6 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 274, ½g. 5/1.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1961 А

125. Купа. Подобна на кат. № 122. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие 
от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 19,0 см; В 8,5 см; Дд 6,7 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г., кв. 5.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1913
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126. Купа. Подобна на кат. № 122. Светлокафява глина с примеси от шамот и покри-
тие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 19,5 см; В 7,6 см; Дд 6,5 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1952

127. Купа. Подобна на кат. № 122. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие 
от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 21,0 см; В 9,0 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 274, ½g. 5/3.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1945

128. Купа. Подобна на кат. № 122. Светлокафява глина с примеси от шамот и покри-
тие от кафяв лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В 8,0 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 274, ½g. 5/4.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1908 А

129. Купа. Подобна на кат. № 122. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие 
от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 22,5 см; В (запазена) 8,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 274, ½g. 5/5.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1917

130. Фрагмент от купа. Подобна на кат. № 122. Набраздяване върху горната конич-
на част. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 23,0 см; В (запазена) 7,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 276, ½g. 6/1.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

131. Фрагмент от купа. Подобна на предходните. Под устието – стилизирани орна-
менти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, покрита с 
червен лак. 
Размери: Ду 19,0 см; В (запазена) 4,3 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №
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132. Фрагмент от купа. Подобна на предходните. Под устието – стилизирани орна-
менти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 19,0 см; В (запазена) 3,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1966 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

133. Фрагмент от купа. Подобна на предходните. Под устието – стилизирани орнаменти 
изпълнени в барботинна техника. Светлокафява глина без примеси, покрита с кафяв лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В (запазена) 5,3 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

134. Фрагмент от купа. Подобна на предходните. Под устието – стилизирани орна-
менти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В (запазена) 3,7 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

135. Фрагмент от купа. Подобна на предходните. Под устието – стилизирани расти-
телни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 19,0 см; В (запазена) 3,5 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

136. Фрагмент от купа. Подобна на предходната. Под устието – стилизирани орна-
менти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина, покрита с оранжево-чер-
вен лак.
Размери: Ду 22,0 см; В (запазена) 9,0 см.
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов, сондаж 1.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 11, cat. № 23.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1904

137. Купа. Подобна на предходната. Върху горната външна повърхност – растител-
ни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Пръстеновидно столче. Оранжева 
глина, покрита с червено-кафяв лак.
Размери: Ду 23,0 см; В 11,5 см; Дд 9,0 см.
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1962 г., сондаж 1, пред къщата на Магдалена Г. Илиева.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 163, ½g. XXIX/1.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 971
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138. Фрагмент от купа. Подобна на предходните. Под устието – стилизирани орна-
менти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 24,0 см; В (запазена) 5,5 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

139. Фрагмент от купа. Подобна на предходните. Под устието – стилизирани орна-
менти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 28,0 см; В (запазена) 3,5 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1969 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

140. Фрагмент от купа. Подобна на предходните. Под устието – стилизирани 
орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 30,0 см; В (запазена) 4,5 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1969 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

КУПИ ТИП XVII
141. Купа. Биконична форма. Удебелен и заоблен ръб на устието. Върху външната 
повърхност под устието – хоризонтална врязана линия. Двете конични части са 
отделени чрез ясно изразен ръб. Пръстеновидно столче. Оранжева глина с примеси 
от шамот и покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 18,5 см; В 8,0 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г., кв. 6.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 272, ½g. 4/5.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1907

142. Купа. Подобна на кат. № 141. Светлокафява глина с примеси от шамот и покри-
тие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В 10,0 см; Дд 7,5 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. Разкопки 
на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1970

143. Купа. Подобна на кат. № 141. Светлокафява глина с примеси от шамот и покри-
тие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 22,0 см; В 10,5 см; Дд 7,5 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево.
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1955
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144. Купа. Подобна на кат. № 141. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие 
от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 23,0 см; В 10,0 см; Дд 7,5 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г., от яма до пещ № 5.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 272, ½g. 4/6.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1934

145. Фрагмент от купа. Подобна на кат. № 141. Оранжева глина без примеси, с по-
критие от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 28,0 см; В (запазена) 8,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

КУПИ ТИП XVIII
146. Купа. Биконична форма. Вертикален ръб на устието. Конкавно дъно. Оранжева 
глина с примеси от шамот и покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 13,0 см; В 5,3 см; Дд 4,2 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево.
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 276, ½g. 6/2.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1962 А

147. Купа. Подобна на кат. № 146. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие 
от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 13,0 см; В 5,7 см; Дд 4,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 276, ½g. 6/3.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1969

148. Купа. Подобна на кат. № 146. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие 
от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 13,4 см; В 6,0 см; Дд 4,6 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г., кв. 5, пещ № 4.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1908

149. Купа. Подобна на кат. № 146. Оранжева глина с примеси и покритие от оранже-
во-кафяв лак. 
Размери: Ду 14,0 см; В 6,1 см; Дд 4,6 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола 
Козлево. 
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1952 А
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КУПИ ТИП XIХ
150. Купа. Полусферична форма. Извит навън и нагоре ръб на устието. Върху външ-
ната повърхност – шишарковидни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. 
Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 15,0 см; В 9,0 см; Дд 8,3 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 162, ½g. XХХ/4. 
Място на съхранение: РИМ-В. Търново

151. Фрагмент от купа. Подобна на кат. № 150. Върху външната повърхност – стили-
зирани разстителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина 
без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 10,0 см; В (запазена) 5,2 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1966 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван. 
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

152. Фрагмент от купа. Подобна на кат. № 150. Отвън, върху най-изпъкналата част 
– един ред от щемпелувани розети. Оранжева глина без примеси, с покритие от 
оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 22,0 см; В (запазена) 9,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2012 г., с. III/14.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

153. Фрагмент от купа. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, с 
покритие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 24,0 см; В (запазена) 6,5 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

КУПИ ТИП XХ
154. Купа. Конична форма. Заострен ръб на устието. Конкавно дъно. Оранжева глина 
без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 7,4 см; В 3,0 см; Дд 3,5 см.
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 13, cat. № 51.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1895

155. Купа. Подобна на кат. № 154. Оранжева глина без примеси, покрита с оранже-
во-червен лак. 
Размери: Ду 8,1 см; В 4,8 см; Дд 5,1 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1963 г., пред къщата на Магдалена Г. Илиева, с. 1.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 13, cat. № 52.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1398
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156. Купа. Подобна на кат. № 154. Оранжева глина без примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Ду 11,5 см; В 5,0 см; Дд 6,5 см.
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 3049

157. Купа. Подобна на кат. № 154. Оранжева глина без примеси, покрита с кафяв лак. 
Размери: Ду 10,0 см; В 5,6 см; Дд 6,6 см.
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов, могила 6, гроб № 9.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 13, cat. № 50.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1236

ПОДНОСИ
ПОДНОСИ ТИП I
158. Поднос с кръгла форма. Изработен на калъп. Издаден навън ръб на устието с 
две врязани концентрични окръжности върху горната повърхност. Две симетрично 
разположени плоски дръжки. Ниско пръстеновидно столче. Оранжева глина без 
примеси, покрита с оранжево-червен до тъмнокафяв лак. 
Размери: Ду 33,0 см; В 4,0 см; Дд 25,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв №

159. Фрагменти от поднос с кръгла форма. Върху горната повърхност на периферията 
– релефна украса от различни по големина релефни розети, кентавър (?) и животин-
ски орнаменти. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

160. Фрагмент от устието на поднос с кръгла форма. Върху горната повърхност на 
устието – украса от радиално разположени релефни розети. Оранжева глина без 
примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1962 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 15, cat. № 71.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1939

161. Фрагмент от кръгъл поднос. Отвътре, в центъра на дъното – две врязани концен-
трични окръжности. Оранжева глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 48,0 см; В 2,6 см; Дд 34,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2009 г., с. III/10, от жертвеник с кости върху пласт от 
пепел и въглени.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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162. Фрагмент от кръгъл поднос. Масивна дръжка, закрепена за устието с врязана 
украса. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: В 4,5 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2011 г., с. III/12.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

163. Фрагмент от дъното на кръгъл поднос. Върху вътрешната повърхност – релеф-
но човешко лице в анфас, дооформено чрез врязани линии. Оранжева глина без 
примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

164. Фрагмент от дъното на кръгъл поднос. Прeдставена е релефна глава на Горгона 
(?). Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Място на откриване: случайна находка, намерена през 1982 г. на левия бряг на бив-
шия рибарник, намиращ се на около 200 м северно от северната крепостна стена на 
Никополис ад Иструм.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: Производствен комплекс разположен в непосредствена близост до север-
ната крепостна стена на Никополис ад Иструм (?) или друга работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1633

165. Фрагменти от дъното на поднос с кръгла форма. Отвътре, върху централната 
част – релефни концентрични окръжности и радиално разположени розети. Оран-
жева глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв №

166. Част от дъното на поднос с кръгла форма. Подобен на кат. № 144. Светлокафява 
глина без примеси, покрита с кафяв лак. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв №

ПОДНОСИ ТИП II
167. Поднос с елипсовидна форма. Едната дръжка и част от периферията липсват. В 
центъра на дръжката – релефна маска, а върху периферията – малки розети и лозови 
клонки с гроздове. Оранжево-червена глина без примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Дължина 35,0 см; Ширина 17,4 см; В 3,2 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1969 г. в двора на Петко Русинов, на запад от пещта.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Султов 1977, 64; Sultov 1985, 189, ½g. LI/1; Kabakčieva et al. 1988, 16, ½g. 
76.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1220
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168. Фрагмент от поднос с елипсовидна форма. Върху дръжката – украса от релеф-
ни розети, зрънчест орнмент и неясни изображения, а върху периферията – елип-
совидни орнаменти. Оранжева глина без примеси, покрита с кафяв лак. 
Размери: В 3,1 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1931

169. Фрагмент от елипсовиден поднос. Релефна украса от зрънчест орнамент, раз-
лични по големина розети, plantae pedis, стилизирани листа, кръгчета, лира и куче. 
Оранжева глина без примеси, покрита с кафяв лак. 
Размери: В 2,9 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1969 г., в двора на Петко Русинов, западно от пещ.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1363

170. Фрагмент от поднос с елипсовидна форма. Релефна украса от различни по 
големина розети и plantae pedis. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-
кафяв лак. 
Размери: В 2,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVI/358.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Gencheva 2012, 99, cat. № 252
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1930

171. Фрагмент от поднос с елипсовидна форма. Релефна украса от различни по голе-
мина релефни розети, plantae pedis, букраний, стилизирани листа, кръгове разделе-
ни на четири сектори и животински орнаменти. Светлокафява глина без примеси, 
покрита с кафяв лак. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 16, ½g. 73.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1919

172. Фрагмент от поднос с елипсовидна форма. Върху горната повърхност на 
дръжката – две релефни волути. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-
червен лак. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

173. Фрагмент от елипсовиден поднос. Върху дръжката – украса от врязани волути. 
Оранжева глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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174. Фрагмент от елипсовиден поднос. Върху дръжката – украса от врязани линии. 
Оранжево-кафява глина без примеси, с покритие от светлокафяв лак. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

175. Фрагмент от елипсовиден поднос. Върху дръжката – украса от врязани линии и 
точки. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

176. Фрагмент от елипсовиден поднос. Върху дръжката – украса от врязани линии и 
щемпелувани кръгове. Оранжева глина без примеси, с покритие от червено-кафяв 
лак. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2009 г., с. III/9.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

177. Фрагмент от елипсовиден поднос. Върху дръжката – украса от врязани линии. 
Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

ПОДНОСИ ТИП III
178. Фрагмент от правоъгълен поднос. Върху дръжката – релефни кръгчета, зрън-
чест орнамент, plantae pedis, различни по големина розети, стилизирани листа и 
волута. По периферията – зрънчест орнамент и релефни правоъгълници. Оранжева 
глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: В 3,3 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1969 г. в двора на Петко Русинов, западно от пещ.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 17, cat. № 83.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1362
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179. Фрагменти от правоъгълен поднос. Върху периферията – релефна лозова 
клонка с грозд и голяма многолистна розета. Оранжева глина без примеси, покрита 
с оранжево-червен лак. 
Размери: В 3,0 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1940

180. Фрагмент от правоъгълен поднос. Върху горната повърхност на дръжката – 
релефни розети и неясни животински орнаменти. Върху периферията – релефни 
правоъгълници. Светлокафява глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: В 3,2 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1963 г. пред двора на Магдалена Илиева, с. № 1.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 796

181. Част от периферията на правоъгълен поднос. Украса от релефни розети, дърво, 
бягащо козле и лъв. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: В 3,5 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

182. Фрагмент от правоъгълен поднос. Върху дръжката и периферията – украса от 
врязани линии. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен лак.
Размери: В 4,7 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

183. Фрагмент от правоъгълен поднос. Върху дръжката и периферията – украса от 
врязани линии. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак.
Размери: В 5,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. Разкоп-
ки на С. Торбатов през 2014 г., сграда Г/2, в пласт с монети от времето на Септимий 
Север (193-211 г.) до Клавдий II (268-270 г.).
Датировка: края на II – трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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184. Фрагмент от правоъгълен поднос. Върху периферията – украса от две врязани 
линии. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак.
Размери: В 2,8 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

185. Фрагмент от правоъгълен поднос. Върху дръжката и периферията – украса от 
врязани линии. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен лак.
Размери: В 4,8 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2011 г., с. III/13.
Датировка: втора четвърт / втора половина на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

186. Фрагмент от правоъгълен поднос. Груба изработка. Върху дръжката и перифе-
рията – украса от врязани линии. Светлокафява глина без примеси, с покритие от 
оранжево-кафяв лак.
Размери: В 4,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/5.
Датировка: втора четвърт / втора половина на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Публикации: Иванова 2014, 35, обр. 2/1.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

187. Фрагмент от правоъгълен поднос. Върху периферията – украса от врязани 
линии. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак.
Размери: В 4,5 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/7.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Публикации: Иванова 2014, 35, обр. 2.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

188. Фрагмент от дръжката на правоъгълен поднос. Върху горната повърхност – 
украса от врязана волута и насечки. Оранжева глина без примеси, с покритие от 
оранжево-червен лак. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2014 г., сграда Г/3, в пласт с монети от времето на 
Септимий Север (193-211 г.) до Клавдий II (268-270 г.).
Датировка: края на II – трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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189. Фрагмент от дръжката на правоъгълен поднос. Върху горната повърхност – 
украса от врязани прави и вълнообразни линии. Оранжева глина без примеси, с 
покритие от оранжево-червен лак. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2014 г., сграда А.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

190. Фрагмент от правоъгълен поднос. Върху дръжката – украса от врязани линии 
и щемпелувани концентрични окръжности. Оранжева глина без примеси, с покри-
тие от оранжево-кафяв лак. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2009 г., с. III/9.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

191. Фрагмент от правоъгълен поднос. Върху периферията – украса от една врязана 
линия и щемпелувани концентрични окръжности. Оранжева глина без примеси, с 
покритие от оранжево-червен лак.
Размери: В 2,4 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2011 г., с. III/12.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

192. Фрагмент от дъното на поднос. Върху горната повърхност – графит наподобя-
ващ буквите ΔΚX. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: втора четвърт / втора половина на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

ЧАШИ
ЧАШИ ТИП I
193. Чаша. Яйцевидна форма на тялото с горна цилиндрична част. Дръжката липс-
ва. Изправен ръб на устието. Пет хоризонтални врязани линии върху външната 
повърхност на горната част. Равно дъно. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 3,7 см; В 5,5 см; Дд 2,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 38, cat. № 236.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2042
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194. Чаша. Подобна на кат. № 193. Две хоризонтални врязани линии върху външ-
ната повърхност, под устието. Върху раменете – четири реда от ролетирана украса. 
Една вертикална дръжка, закрепена горе и долу за тялото. Оранжево-кафява глина 
без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 7,0 см; В 9,0 см; Дд 3,6 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през перода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 21, cat. № 109; Ivanov 2019а, 12, ½g. 7/10.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1486

195. Чаша. Подобна на предходната. Една вертикална дръжка, закрепена горе и 
долу за тялото. Пръстеновидно столче. Бледорозова глина без примеси, покрита с 
оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 5,9 см; В 6,6 см; Дд 2,9 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1972 г., кв. XXVII/2.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1552

196. Чаша. Подобна на предходната. Една хоризонтална врязана линия върху 
външната повърхност, под устието, и една върху тялото. Върху раменете – „запе-
таи“, изпълнени в барботинна техника. Светлокафява глина без примеси, покрита с 
тъмнокафяв лак. 
Размери: Ду 7,7 см; В 9,0 см; Дд 3,8 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 12, ½g. 7/9.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2891

197. Чаша. Подобна на предходната. Леко деформирана в резултат на висока тем-
пература при изпичането. Върху раменете – стилизирани растителни орнаменти, 
изпълнени в барботинна техника. Една вертикална дръжка, закрепена горе и долу 
за тялото. Тъмнокафява глина без примеси, покрита със следи от лаково покритие. 
Размери: Ду 7,0 см; В 9,5 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 166, ½g. XXXII/8.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1489

198. Чаша. Подобна на предходната. Леко деформирана в резултат на висока тем-
пература по време на изпичането. Тъмнокафява глина без примеси, със следи от 
лаково покритие. 
Размери: Ду 9,8 см; В 11,2 см; Дд 4,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 166, ½g. XIX/9.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2452
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ЧАШИ ТИП II
199. Чаша. Яйцевидна форма на тялото. Леко извит навътре ръб устието с една хо-
ризонтална врязана линия под него. Деформирана в резултат на висока температу-
ра по време на изпичането. Кафява глина без примеси, покрита с тъмнокафяв лак. 
Размери: Ду 6,4 см; В 7,6 см; Дд 2,6 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., край пещ № 7.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 14, cat. № 60.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1900

200. Чаша. Подoбна на кат. № 199. Бледорозова глина без примеси, покрита с чер-
вен лак. 
Размери: Ду 6,5 см; В 9,0 см; Дд 3,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, инв. № ПИМ 2363

201. Чаша. Подoбна на кат. № 199. Светлокафява глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 6,7 см; В 9,0 см; Дд 3,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971 г., кв. XVII/126.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1516

202. Чаша. Подобна на кат. № 199. Оранжева глина без примеси, с покритие от 
червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 7,0 см; В 8,0 см; Дд 3,8 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г., кв. XVI/61.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 165, ½g. XХXI/3; Kabakčieva et al. 1988, 14, cat. № 58.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1899

203. Чаша. Подoбна на кат. № 199. Светлокафява глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 8,0 см; В 9,3 см; Дд 3,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов, кв. XVI/211 до пещ № 6.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 14, cat. № 59.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1898
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ЧАШИ ТИП III
204. Чаша. Конична форма. Върху външната повърхност – три хоризонтални 
врязани линии. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, покрита с 
червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 7,5 см; В 7,6 см; Дд 3,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г., северно от пещ № 8.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 182, ½g. XLVII/6; Kabakčieva et al. 1988, 20, cat. № 99; Ivanov 
2019а, 14, ½g. 8/1.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1896

205. Чаша. Подобна на кат. № 204. Леко извит навън ръб на устието. Върху външна-
та повърхност – хоризонтални врязани линии и два пояса от вертикални издълбани 
елипси. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 9,1 см; В 12,8 см; Дд 4,6 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г., могила № 2, заедно с монети от управлението на 
Марк Аврелий (161-180 г.).
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 182, ½g. XLVII/6; Kabakčieva et al. 1988, 20, cat. № 98; Ivanov 
2019а, 14, ½g. 8/2.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1035

206. Част от чаша. Подобна на предходната. Дъното липсва. Оранжева глина без 
примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 10,3 см; В (запазена) 10,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVII/242, източно от пещ № 1.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 20, cat. № 100.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1897

ЧАШИ ТИП IV
207. Чаша. Биконична форма. Вертикален ръб на устието с една врязана линия под 
него. Дръжките липсват. Пръстеновидно столче. Светлокафява глина без примеси, 
покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 6,5 см; В 7,0 см; Дд 3,2 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 21, cat. № 107.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2043

208. Чаша. Подобна на кат. № 207. Две вертикални дръжки с елипсовидно напречно 
сечение. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 7,5 см; В 6,0 см; Дд 3,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 21, cat. № 113.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2034
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209. Чаша. Подобна на кат. № 207. Оранжева глина без примеси, покрита с оранже-
во-кафяв лак. 
Размери: Ду 7,5 см; В 6,5 см; Дд 3,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva еt al. 1988, 22, cat. № 118.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2036

210. Чаша. Подобна на кат. № 207. Светлокафява глина без примеси, покрита с 
тъмнокафяв лак. 
Размери: Ду 7,5 см; В 7,7 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1974 г., кв. XVI/393.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1498

211. Чаша. Подобна на кат. № 207. Кафява глина без примеси, покрита с тъмнока-
фяв лак. 
Размери: Ду 7,6 см; В 6,0 см; Дд 3,1 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1487

212. Чаша. Подобна на кат. № 207. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-
кафяв лак. 
Размери: Ду 7,6 см; В 6,0 см; Дд 3,2 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVII/61.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva еt al. 1988, 22, cat. № 116.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1494

213. Чаша. Подобна на кат. № 207. Оранжева глина без примеси, покрита с оранже-
во-кафяв лак. 
Размери: Ду 7,6 см; В 6,2 см; Дд 3,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1973 г., кв. XVI/71.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1497

214. Чаша. Подобна на кат. № 207. Оранжево-кафява глина без примеси, покрита с 
тъмнокафяв лак. 
Размери: Ду 7,6 см; В 7,4 см; Дд 3,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva еt al. 1988, 22, cat. № 115.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1488
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215. Чаша. Подобна на кат. № 207. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 8,0 см; В 7,4 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVI/111.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva еt al. 1988, 21, cat. № 106.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2038

216. Чаша. Подобна на кат. № 207. Светлокафява глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 8,3 см; В 6,9 см; Дд 3,2 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов, могила № 6, гроб № 2.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2454

217. Чаша. Подобна на кат. № 207. Една вертикална дръжка с кръгло напречно 
сечение. Светлокафява глина без примеси, покрита с тъмнокафяв лак. 
Размери: Ду 8,5 см; В 7,8 см; Дд 3,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 14, ½g. 8/6.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1501

ЧАШИ ТИП V
218. Чаша. Биконична форма. Вертикален ръб на устието с две хоризонтални 
врязани линии под него. Две вертикални дръжки с елипсовидно напречно сечение. 
Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 8,8 см; В 7,5 см; Дд 3,1 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XXXIV/114.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva еt al. 1988, 23, cat. № 125; Ivanov 2019а, 14, ½g. 8/8.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1902

219. Чаша. Подобна на кат. № 218. Оранжева глина без примеси, покрита с оранже-
во-червен лак. 
Размери: Ду 9,6 см; В 7,5 см; Дд 4,2 см. 
Място на съхранение: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г., край пещ № 3.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени (?) или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva еt al. 1988, 23, cat. № 124.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1175

220. Чаша. Подобна на кат. № 218. Върху горната цилиндрична част – пояс от роле-
тирана украса. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 10,5 см; В 9,0 см; Дд 4,8 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva еt al. 1988, 22, cat. № 122; Ivanov 2019а, 14, ½g. 8/9.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1511
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221. Чаша. Подобна на кат. № 218. Светлокафява глина без примеси, със следи от 
кафяво лаково покритие.
Размери: Ду 7,0 см; В 6,4 см; Дд 3,0 см. 
Място на откриване: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г., кв. XIX/13, пред пещ № 3.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико 
Търново.
Публикации: Kabakčieva еt al. 1988, 22, cat. № 123.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1178

ЧАШИ ТИП VI
222. Чаша. Полусферична форма. Вертикално (леко конвексно) устие с две хори-
зонтални врязани линии под него. Върху външната повърхност – стилизирани 
растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Дръжките липсват. Пръс-
теновидно столче. Бледорозова глина без примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Ду 11,5 см; В 10,5 см; Дд 5,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2457

223. Чаша. Подобна на кат. № 222. Върху тялото – „запетаи“, изпълнени в барбо-
тинна техника. Две вертикални дръжки с елипсовидно напречно сечение. Оранжева 
глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 11,5 см; В 7,8 см; Дд 4,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Gencheva 2012, 107, cat. № 272; Ivanov 2019а, 14, ½g. 8/10.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2415

ЧАШИ ТИП VII
224. Чаша. Долна полусферична и горна конична (леко конвексна) част. Удебелен и 
леко извит навън ръб на устието. Върху горната цилиндрична част – стилизирани 
растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Дръжките липсват. Пръс-
теновидно столче. Светлокафява глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В 17,0 см; Дд 8,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 14, ½g. 8/11.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1522

ЧАШИ ТИП VIII
225. Чаша. Цилиндричноконична форма на тялото. Вертикален леко извит навъ-
тре ръб на устието. Върху цилиндричната част – два релефни ръба, рамкиращи 
пространство с един ред ролетирана украса и стилизирани растителни орнаменти, 
изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, покрита с розово-
червен лак. 
Размери: Ду 16,0 см; В 17,5 см; Дд 9,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1975 г., кв. XVI/111.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 164, ½g. XXX/5; Ivanov 2019а, 14, ½g. 8/12.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1762
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226. Част от чаша. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, покрита 
с оранжево-кафяв лак. 
Размери: В (запазена) 10,5 см; Дд 7,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. № 

ЧАШИ ТИП IX
227. Чаша. Цилиндричноконична форма. Вертикален ръб на устието с две хоризон-
тални врязани линии под него. Върху цилиндрична част – растителни орнаменти, 
изпълнени в барботинна техника. Дръжките липсват. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 8,6 см; В 7,8 см; Дд 3,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva еt al. 1988, 22, cat. № 114; Ivanov 2019а, 14, ½g. 8/3.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1502

228. Чаша. Подобна на кат. № 227. Върху горната цилиндрична част – „запетаи“, 
изпълнени в барботинна техника. Дръжките липсват. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 8,4 см; В 8,0 см; Дд 3,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1972 г., кв. XVII/192.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva еt al. 1988, 22, cat. № 117; Ivanov 2019а, 14, ½g. 8/4.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1526

229. Фрагмент от чаша. Подобна на кат. № 227. Върху горната цилиндрична част 
– растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без 
примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 9,0 см; В 6,5 (запазена) см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. № 

230. Чаша. Подобна на кат. № 227. Върху горната цилиндрична част – две „запетаи“, 
изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, покрита с оранже-
во-червен лак. 
Размери: Ду 9,2 см; В 9,0 см; Дд 3,8 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XXXIV/156.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1510
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231. Чаша. Подобна на кат. № 227. Върху цилиндричната част – стилизирани рас-
тителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Горе върху коничната част 
– една хоризонтална врязана линия. Две вертикални дръжки с кръгло напречно 
сечение. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 10,0 см; В 9,8 см; Дд 4,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1978 г., кв. XXXIV/215.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 14, ½g. 8/5.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1508

232. Фрагмент от чаша. Подобна на кат. № 227. Върху цилиндричната част – „запе-
таи“ и точки, изпълнени в барботинна техника. Четири, по две една над друга вер-
тикални дръжки (долните са декоративни) с по една надлъжна канелюра. Оранжева 
глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 9,0 см; В 5,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

233. Фрагмент от чаша. Подобна на кат. № 227. Върху цилиндричната част – точ-
ки, изпълнени в барботинна техника. Две вертикални дръжки с по една надлъжна 
канелюра. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 10,0 см; В 6,5 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

234. Фрагмент от чаша. Подобна на кат. № 227. Върху горната цилиндрична част – 
щемпелувани розети. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 11,0 см; В 5,5 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

235. Фрагмент от чаша. Подобна на кат. № 227. Четири, по две една над друга верти-
кални дръжки (долните са декоративни) с по една надлъжна канелюра и отгоре – тра-
пецовидни издатъци. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 10,0 см; В 4,5 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2011 г., с. III/12.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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236. Чаша. Подобна на кат. № 227. Четири радиално разположени вертикални 
дръжки с по две надлъжни канелюри. Дъното липсва. Оранжево-кафява глина с 
примеси от шамот и покритие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 11,0 см; В (запазена) 9,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 276, ½g. 6/5.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1909

237. Чаша. Подобна на кат. № 227. Две вертикални дръжки с по две надлъжни 
канелюри. Дъното липсва. Светлокафява глина с примеси от шамот и покритие от 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 12,0 см; В (запазена) 9,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 276, ½g. 6/4.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1929

ЧАШИ ТИП Х
238. Чаша. Долна биконична и горна цилиндрична форма. Извит навън и нагоре 
ръб на устието с една канелюра върху външната повърхност. Върху цилиндричната 
част – стилизирани растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Две 
вертикални дръжки с по една надлъжна канелюра. Пръстеновидно столче. 
Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 10,0 см; В 10,0 см; Дд 4,2 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 185, ½g. XLVIII/12.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2839

239. Чаша. Подобна на кат. № 238. Без украса. Светлокафява глина без примеси, 
покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 7,7 см; В 8,5 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 185, ½g. XLVIII/7. 
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2035

240. Чаша. Подобна на предходната. Без украса. Бледооранжева глина без примеси, 
покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 7,2 см; В 8,5 см; Дд 3,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликувана. 
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2028
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241. Чаша. Подобна на предходната. Оранжево-червена глина без примеси, покрита 
с червен лак. 
Размери: Ду 7,4 см; В 8,5 см; Дд 3,3 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1963 г. пред къщата на Магдалена Г. Илиева.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 23, cat. № 130.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2032

242. Чаша. Подобна на предходната. Оранжево-червена глина без примеси, покрита 
с тъмнокафяв до сиво-черен лак. 
Размери: Ду 8,0 см; В 8,2 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1963 г. в двора на Петко Русинов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1108

243. Чаша. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, покрита със 
светлокафяв лак. 
Размери: Ду 9,5 см; В 9,5 см; Дд 4,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 23, cat. № 128.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1903

244. Част от чаша. Подобна на предходната. Горната част е леко конична. Светлока-
фява глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак.
Размери: Ду 7,4 см; В 7,4 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2012 г., с. III/14, дълбочина 1,74 м.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

245. Чаша. Подобна на предходната. Горната част е леко конична. Върху тялото – 
един хоризонтален релефен пръстен. Светлокафява глина с примеси от шамот и 
покритие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 11,5 см; В 12,5 см; Дд 5,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 276, ½g. 6/6.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1938

246. Фрагмент от чаша. Подобна на предходната. Светлокафява глина с примеси от 
шамот и покритие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 12,0 см; В (запазена) 9,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1977 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №
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247. Чаша. Подобна на предходната. Върху цилиндричната част – стилизирани 
листа, изпълнени в барботинна техника. Две вертикални дръжки с по една надлъж-
на канелюра и елипсовидно напречно сечение. Конкавно дъно. Оранжева глина без 
примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 6,9 см; В 7,0 см; Дд 3,5 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 172, ½g. XХХVIII/5; Kabakčieva 1988, 23, cat. № 126.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2030

248. Чаша. Подобна на предходната. Върху цилиндричната част – стилизирани 
лозови листа и гроздове, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без 
примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 7,2 см; В 7,6 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 172, ½g. XXXVIII/7.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2419

249. Фрагмент от чаша. Подобна на предходната. Върху цилиндричната част – 
стилизирани лозови листа и гроздове, изпълнени в барботинна техника. Оранжева 
глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 8,0 см; В (запазена) 6,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1962 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. № 

250. Чаша. Подобна на предходната. Върху цилиндричната част и тялото – сти-
лизирани листа, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 7,4 см; В 8,5 см; Дд 3,3 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 172, ½g. XХХVIII/6; Kabakčieva 1988, 23, cat. № 127.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 704

251. Чаша. Подобна на предходната. Върху цилиндричната част и тялото – стили-
зирани растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Оранжево-кафява 
глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 7,0 см; В 7,6 см; Дд 3,3 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1963 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva 1988, 23, cat. № 129.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2039
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252. Фрагмент от чаша. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 8,0 см; В (запазена) 6,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. № 

253. Фрагмент от чаша. Подобна на предходната. Върху цилиндричната част – 
стилизирани лозови листа и гроздове, изпълнени в барботинна техника. Оранжева 
глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 8,0 см; В (запазена) 5,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, инв. № ПИМ 344

254. Чаша. Формата е подобна на предходната. Върху цилиндричната част – пояси 
от коси врязани линии, като при долните два се пресичат. Две вертикални дръжки 
с по една надлъжна канелюра. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-
кафяв лак. 
Размери: Ду 11,5 см; В 11,0 см; Дд 4,5 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Антонова, Атанасов, 1979, обр. I/14; Ivanov 2019b, 277, ½g. 7/1.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1948

ЧАШИ ТИП XI
255. Чаша. Долна биконична и горна цилиндрична (конвексна) част. Вертикален 
ръб на устието с две врязани линии под него. Една вертикална дръжка с елипсовид-
но напречно сечение и една надлъжна канелюра. Равно дъно. Оранжева глина без 
примеси, с покритие от оранжево-червен лак.
Размери: Ду 7,0 см; В 7,0 см; Дд 3,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2011 г., с. III/8, от жертвеник заедно с монети от вре-
мето на Север Александър (222-235 г.) до Диоклециан с точно датиране 290-292 г.
Датировка: втора четвърт / втора половина на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра или друга рабо-
тилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

256. Чаша. Подобна на кат. № 255. Дръжката липсва. Оранжева глина без примеси, 
с покритие от оранжево-червен лак.
Размери: Ду 7,5 см; В 7,5 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. Разкоп-
ки на С. Торбатов през 2011 г., с. III/8, от жертвеник заедно с монети от времето на 
Север Александър (222-235 г.) до Диоклециан с точно датиране 290-292 г.
Датировка: втора четвърт / втора половина на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра или друга рабо-
тилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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ЧАШИ ТИП XII
257. Чаша. Биконична форма. Извито навън устие със заострен ръб. Без дръжки. 
Равно дъно. Бледооранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен лак.
Размери: Ду 7,6 см; В 5,2 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2011 г., с. III/14, дълбочина 1,45-1,70 м.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

258. Част от чаша. Подобна на кат. № 257. Бледооранжева  глина без примеси, с 
покритие от оранжево-червен лак.
Размери: Ду 8,0 см; В 5,6 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

259. Част от чаша. Подобна на кат. № 257. Бледооранжева  глина без примеси, с 
покритие от оранжево-червен лак.
Размери: Ду 9,0 см; В 6,5 см; Дд 3,5 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

260. Част от чаша. Подобна на кат. № 257. Една дръжка с елипсовидно напречно 
сечение. Бледооранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен лак.
Размери: Ду 9,0 см; В 5,6 см; Дд 3,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

261. Чаша. Подобна на кат. № 257. Бледооранжева а глина без примеси, с покритие 
от оранжево-червен лак.
Размери: Ду 9,0 см; В 6,6 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2012 г.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

262. Част от чаша. Подобна на кат. № 257. Бледооранжева глина без примеси, с 
покритие от оранжево-червен лак.
Размери: Ду 8,2 см; В 5,8 см; Дд 3,8 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2011 г., с. III/8, от жертвеник заедно с монети от вре-
мето на Север Александър (222-235 г.) до Диоклециан с точно датиране 290-292 г.
Датировка: втора четвърт / втора половина на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра.
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

180 



263. Фрагмент от чаша. Подобна на кат. № 257. Върху външната повърхност – бар-
ботинна украса от точки образуващи правоъгълници. Оранжева глина без примеси, 
с покритие от оранжево-червен лак.
Размери: Ду 10,0 см; В 3,5 (височина) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?).
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

264. Фрагмент от чаша. Подобна на кат. № 257. Върху външната повърхност – бар-
ботинна украса от точки и запетаи. Светлокафява глина без примеси, с покритие от 
оранжево-кафяв лак.
Размери: Ду 11,0 см; В 5,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?).
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

ЧАШИ ТИП XIII 
265. Чаша. Биконична форма. Изтънен и извит навън ръб на устието. Върху 
външната повърхност – релефен ръб отделящ устието от тялото. Една вертикална 
дръжка захваната горе за шията, а долу – за тялото. Равно дъно. Оранжево-червена 
глина без примеси, покрита с тъмночервен лак. 
Размери: Ду 5,2 см; В 6,9 см; Дд 3,2 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1969 г., в двора на Петко Русинов, на изток от пещ. 
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1231

266. Чаша. Подобна на кат. № 265. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 6,3 см; В 8,1 см; Дд 3,5 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. Разкопки на Б. Султов през 1962 
г., пред къщата на Магдалена Илиева, с. № 1. 
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 183, ½g. XLVII/9.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 693

267. Чаша. Подобна на кат. № 265. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 6,2 см; В 8,4 см; Дд 3,3 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1966 г., пред къщата на Тодор Кънчев, върху пода на 
пещ № 1. 
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva 1988, 21, cat. № 103.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1350
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268. Чаша. Подобна на кат. № 265. Дръжката липсва. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 4,6 см; В 5,6 см; Дд 2,8 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1966 г., пред къщата на Тодор Кънчев, от пещ № 1. 
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva 1988, 21, cat. № 104.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1351

269. Фрагмент от чаша. Подобна на кат. № 265. Върху тялото – стилизирани листа, 
изпълнени в барботинна тахника. Оранжева глина без примеси, покрита с оранже-
во-кафяв лак. 
Размери: Ду 7,0 см; В (запазена) 3,5 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов. 
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. № 

270. Чаша. Подобна на кат. № 265. Светлокафява глина без примеси със следи от 
кафяво лаково покритие.
Размери: Ду 6,6 см; В 8,5 см; Дд 3,6 см. 
Място на откриване: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г., кв. XIX/13, пред пещ № 3.
Датировка: втора половина на II в (?).
Произход: производствен комплекс в м. Кашлата край с. Хотница (?) или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1174

271. Чаша. Подобна на кат. № 265. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие 
от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 6,6 см; В 8,3 см; Дд 3,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г., кв. 5, пещ № 5.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 277, ½g. 7/2.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1948 А

272. Чаша. Подобна на кат. № 265. Горната конична част е оребрена. Оранжево-ка-
фява глина с примеси от шамот и покритие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 7,0 см; В 8,7 см; Дд 3,2 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 277, ½g. 7/3.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1911

273. Фрагмент от чаша. Подобна на кат. № 265. Запазена е долната част на тялото. 
Равно дъно. Оранжево-кафява глина с  примеси от шамот и покритие от оранжево-
червен лак. 
Размери: В (запазена) 5,0 см; Дд 3,2 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г., от яма до пещ № 5.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1939
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ЧАШИ ТИП XIV
274. Чаша. Биконична форма на тялото. Фуниевидна шия с изтънен ръб на устието. 
Върху външната повърхност – релефен ръб разделящ раменете от шията. Двете 
конични части на тялото са отделени чрез ясно изразен ръб. Конкавно дъно. Дръж-
ката липсва. Оранжева глина без примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Ду 6,8 см; В 7,7 см; Дд 3,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1966 г. пред къщата на Тодор Кънчев.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1028

275. Част от чаша. Подобна на кат. № 274. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-червен лак. 
Размери: В (запазена) 8,0 см; Дд 4,5 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

ЧАШИ ТИП XV
276. Чаша. Биконична форма на тялото. Извито навън устие с две врязани линии 
върху външната повърхност. Две вертикални дръжки с елипсовидно напречно сече-
ние. Пръстеновидно столче. Светлокафява глина без примеси, покрита с оранжево-
кафяв лак. 
Размери: Ду 6,4 см; В 8,2 см; Дд 3,3 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1962 г. пред къщата на Магдалена Илиева, с. 1.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?) или работилницита, разкрита 
в северозападната част на гр. Павликени (?).
Публикации: Kabakčieva 1988, 22, cat. № 121.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 696

277. Чаша. Подобна на кат. № 276. Отвън върху тялото – полета от триъгълници, 
ромбове и линии запълнени с шишарковидни орнаменти. Оранжева глина без при-
меси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 8,7 см; В 8,8 см; Дд 3,7 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени. 
Публикации: Sultov 1985, 172, ½g. XXXVIII/1; Gencheva 2012, 108, cat. № 275.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1026

278. Чаша. Подобна на кат. № 276. Отвън върху тялото – шишарковиден орнамент, 
изпълнен в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-
червен лак. 
Размери: Ду 6,6 см; В 7,8 см; Дд 3,2 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1962 г. пред къщата на Магдалена Г. Илиева.
Датировка: края на II – първа половина на III в. 
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени. 
Публикации: Султов 1976, 44; Gencheva 2012, 108, cat. № 274.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 706
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279. Фрагмент от чаша. Подобна на предходните. Под устието – стилизирани орна-
менти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без примеси, покрита с 
червен лак. 
Размери: Ду 9,0 см; В (запазена) 8,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

280. Фрагмент от чаша, подобна на предходните. Бракувана продукция. Върху 
външната повърхност – шишарковиден орнамент, изпълнен в барботинна техника. 
Тъмен кафяво-черен цвят. 
Размери: В (запазена) 4,2 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

281. Фрагмент от чаша, подобна на предходните. Върху външната повърхност – 
шишарковиден орнамент, изпълнен в барботинна техника. Светлокафява глина без 
примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: В (запазена) 7,5 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

ЧАШИ ТИП XVI
282. Чаша. Биконична форма на тялото. Издаден навън и сложно профилиран ръб 
на устието. Върху горната конична част – хоризонтални, вертикални и коси вря-
зани линии. Две вертикални дръжки с по една надлъжна канелюра и елипсовидно 
напречно сечение. Горе върху дръжките – апликирани кръгове. Оранжева глина без 
примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Ду 14,5 см; В 19,0 см; Дд 8,5 см.
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1969 г., могила № 6, гроб № 1.
Датировка: втора половина на II / начало на III в (?).
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени (?).
Публикации: Sultov 1985, 170, ½g. XXXVI/1.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1219

283. Фрагмент от чаша. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, 
покрита с червен лак.
Размери: В (запазена) 13,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов. 
Датировка: втора половина на II / начало на III в (?).
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени (?).
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. 
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ЧАШИ ТИП XVII
284. Чаша. Биконична форма на тялото. Извит навън и нагоре ръб на устието с три 
врязани линии върху външната повърхност. Отвън на тялото – два пояса от коси 
врязани линии, пресичащи се при долния пояс. Четири вертикални дръжки (по две, 
една над друга) с елипсовидно напречно сечение. Пръстеновидно столче. Светлока-
фява глина с примеси от шамот и покритие от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 11,5 см; В 12,5 см; Дд 5,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 276, ½g. 6/7.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1941

ЧАШИ ТИП XVIII
285. Чаша. Биконична форма на тялото. Изправен ръб на устието с една хоризон-
тална врязана линия под устието. Отвън върху тялото – пояси от шишарковиден 
орнамент, спирали и точки, изпълнени в барботинна техника. Дъното липсва. Свет-
локафява глина без примеси, покрита с тъмнокафяв лак. 
Размери: Ду 11,2 см; В (запазена) 16,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени. 
Публикации: Султов 1976, 43; Kabakčieva et al. 1988, 39, cat. № 238.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1975

ЧАШИ ТИП XIX
286. Чаша. Конична (леко конвексна) форма на тялото. Вертикален и заоблен ръб на 
устието. Отвън върху тялото – хоризонтални релефни пръстени, розети и Дионисови 
сцени, нанесени чрез апликиране. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без приме-
си, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 9,2 см; В 7,0 см; Дд 6,2 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: Производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 166, ½g. XXXII/3; Kabakčieva et al. 1988, 20, cat. № 101.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1901

ЧАШИ ТИП XХ
287. Чаша. Цилиндрична форма на тялото. Вертикален ръб на устието с две врязани 
линии върху външната повърхност. Отвън по тялото – точки и запетаи, изпълнени в 
барботинна техника. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-червен лак.
Размери: Ду 7,4 см; В 12,0 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2008 г., с. III/9, дълбочина 1,33 м, в пласт с монети от 
времето на Септимий Север (193-211 г.) до Клавдий II (268-270 г.).
Датировка: края на II-първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?).
Публикации: Иванова 2014, 35, обр. 2/1.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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288. Част от чаша. Подобна на кат. № 287. Върху външната повърхност – барботинна 
украса от точки и запетаи. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-чер-
вен лак.
Размери: В 6,0 (запазена) см; Дд 3,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?).
Непубликувана.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

КАНИ
КАНИ ТИП I
289. Кана. Сферична (леко биконична) форма на тялото. Фуниевидна шия със силно 
издадено навън устие. Една вертикална дръжка с елипсовидно напречно сечение. 
Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 4,3 см; В 12,5 см; Дд 5,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № 1768

290. Кана. Подобна на кат. № 289. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-
червен лак. 
Размери: Ду 4,2 см; В 12,5 см; Дд 4,6 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1969 г., могила № 4, гроб № 3.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № 1214

291. Кана. Подобна на кат. № 289. Оранжева глина без примеси, покрита с червен 
лак. 
Размери: Ду 4,3 см; В 12,0 см; Дд 5,3 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1969 г., могила № 4, гроб № 3.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № 2517

292. Кана. Подобна на кат. № 289. Част от дръжката липсва. Оранжева глина без 
примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 3,8 см; В 12,2 см; Дд 5,4 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1969 г., могила № 4, гроб № 3.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № 2818

293. Кана. Подобна на кат. № 289. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 4,5 см; В 20,5 см; Дд 8,0 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г., могила № 3, гроб № 2.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 26, cat. № 144.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1042 А
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294. Кана. Подобна на кат. № 289. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 4,5 см; В 20,1 см; Дд 7,5 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г., могила № 3, гроб № 2.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1042 Б

295. Кана. Подобна на кат. № 289. Оранжева глина без примеси, с покритие от 
светлокафяв лак. 
Размери: Ду 4,5 см; В 19,5 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в. (?) или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 26, cat. № 146. 
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2009

296. Кана. Подобна на кат. № 289. Оранжева глина без примеси със следи от лаково 
покритие. 
Размери: Ду 4,0 см; В 16,5 см; Дд 5,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през период 1971-1979 г.
Датировка: II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 26, cat. № 145. 
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2010

297. Кана. Подобна на кат. № 289. Светлокафява глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 4,2 см; В 12,8 см; Дд 6,2 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1964 г. пред къщата на Тодор Кънчев.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?), общ. Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 817

298. Кана. Подобна на кат. № 289. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 4,4 см; В 16,0 см; Дд 6,2 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1969 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в (?) или по-рано.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?), общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 3267

299. Кана. Подобна на кат. № 289. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-
кафяв лак. 
Размери: Ду 4,0 см; В 14,9 см; Дд 5,7 см. 
Място на откриване: неизвестно.
Датировка: втора половина на II в. (?) или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени (?) или 
друга работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2817
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КАНИ ТИП II
300. Кана. Биконична форма на тялото. Фуниевидна шия. Непосредствено под 
устието от външната страна – две хоризонтални врязани линии. Една вертикална 
дръжка с три надлъжни канелюри и елипсовидно напречно сечение, закрепена 
горе за шията, а долу – за раменете. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без 
примеси, покрита със червен лак. 
Размери: Ду 5,0 см; В 20,6 см; Дд 7,9 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1970 г., могила № 11, гроб № 1.
Датировка: трета четвърт на II в. 
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Sultov 1985, 167, ½g. XXXIII/5.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1346

301. Кана. Подобна на кат. № 300. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-
кафяв лак. 
Размери: Ду 5,0 см; В 21,6 см; Дд 8,7 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1970 г., могила № 11, гроб № 1.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 26, cat. № 143.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1345

КАНИ ТИП III
302. Кана. Яйцевидно тяло. Фуниевидна шия. Удебелен и извит навън ръб на устието. 
От външната страна – хоризонтален релефен ръб, разделящ раменете от тялото. Две 
вертикални дръжки с надлъжни канелюри и елипсовидно напречно сечение, захванати 
горе за шията, а долу – за раменете. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без 
примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 12,0 см; В 18,0 см; Дд 8,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 170, ½g. XXXVI/4; Kabakčieva et al. 1988, 25, cat. № 141; Ivanov 
2019а, 9, ½g. 8/1.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2004

КАНИ ТИП IV
303. Кана. Яйцевидна форма на тялото. Тясна шия и удебелен, сложно профилиран 
ръб на устието. Две вертикални дръжки с по една надлъжна канелюра. Пръстеновидно 
столче. Светлокафява глина без примеси, покрита с кафяв лак. 
Размери: Ду 5,3 см; В 20,0 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1969 г., могила № 6, от гроб № 1, заедно с монети от времето на
Марк Аврелий (161-180 г.).
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Sultov 1985, 186, ½g. XLIX/3; Kabakčieva et al. 1988, 25, cat. № 138.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2011

КАНИ ТИП V
304. Кана. Яйцевидно тяло. Тясна шия. Удебелен и извит навън ръб на устието. От външ-
ната страна под устието – хоризонтална врязана линия. Една вертикална дръжка с три 
надлъжни канелюри и елипсовидно напречно сечение, захваната горе за шията, а долу – за 
раменете. Пръстеновидно столче. Светлокафява глина без примеси, със следи от кафяв лак. 
Размери: Ду 3,0 см; В 21,2 см; Дд 6,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади (?) край Павликени.
Датировка: втора половина на II в (?) или малко по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 167, ½g. XXXIII/4; Kabakčieva et al. 1988, 26, cat № 142.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2012
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КАНИ ТИП VI
305. Фрагмент от кана. Устие с прилепен и присвит в предната част издатък, 
наподобяващ „човка“. Върху външната повърхност – щемпелувани елипсовидни 
орнаменти и концентрични кръгове. Оранжева глина без примеси, с покритие от 
оранжево-кафяв лак.
Размери: В 7,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2014 г., сграда В, от пласт заедно с монети датирани в 
управлението на Максимин I (235-238 г.) и Аврелиан (270-275 г.).
Датировка: втора / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

306. Фрагмент от кана. Подобна на кат. № 305. Върху външната повърхност – една 
врязана линия и коси насечки. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранже-
во-кафяв лак.
Размери: В 6,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

307. Фрагмент от кана. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, с 
покритие от оранжево-кафяв лак. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина /трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

КАНИ ТИП VII
308. Кана. Ойнохоевидно устие. Една вертикална дръжка с елипсовидно напречно 
сечение, захваната горе за шията, а долу – за раменете. Равно дъно. Бледорозова 
глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: В 6,1 см; Дд 3,1 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г., кв. XIV/133.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?), общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2143

309. Кана. Подобна на кат. № 308. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие 
от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 3,5 см; В 8,2 см; Дд 2,8 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 277, ½g. 7/5.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1951
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310. Кана. Подобна на кат. № 308. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без при-
меси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: В 8,8 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?), общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 3055

311. Кана. Подобна на кат. № 308. Светлокафява глина без примеси, покрита с 
кафяв лак. 
Размери: В 8,8 см; Дд 3,4 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади (?) край Павликени.
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?), общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2145

312. Кана. Подобна на кат. № 308. Оранжево-кафява глина без примеси, покрита с 
оранжево-червен лак. 
Размери: В 10,9 см; Дд 3,7 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. Случайна находка, открита през 
1972 г. при изравняване на улицата, северно от гостилницата, в гроб облицован с 
тухли заедно с две монети от първа половина на III в.
Датировка: първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени, или друга рабо-
тилница в района.
Непубликуванa.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1422

313. Кана. Подобна на кат. № 308. Деформирана преди изпичането. Оранжева глина 
без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: В 12,0 см. 
Място на откриване: неизвестно.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Публикации: Султов 1976, 31; Kabakčieva et al. 1988, 24, cat. № 134.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2013

314. Кана. Подобна на кат. № 308. От външната страна върху раменете – 
хоризонтално разположен графит ΑΡΤΕΜΙΔWΡΟС ЕKIN. Една вертикална дръжка 
с елипсовидно напречно сечение, захваната горе за шията, а долу – за раменете. 
Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен 
лак. 
Размери: В 18,0 см; Дд 8,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 24, cat. № 133; Владкова 1995, 76.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1970
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315. Фрагмент на кана. Подобна на предходната. Една вертикална дръжка с 
елипсовидно напречно сечение, захваната горе за шията, а долу – за раменете. 
Оранжева глина с примеси от шамот и покритие от оранжево-червен лак. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 277, ½g. 7/4.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1971

КАНИ ТИП VIII
316. Кана. Крушовидна форма на тялото. Две дръжки с елипсовидно напречно 
сечение. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 3,0 см; В 12,0 см; Дд 4,4 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов, пред къщата на Магдалена Илиева.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Gencheva 2012, 106, cat. № 267.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 689

317. Кана. Подобна на кат. № 316. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 3,5 см; В 16,4 см; Дд 5,7 см. 
Място на откриване: плосък некропол в северозападната част на с. Бутово, общ. 
Павликени. Случайна находка от гроб, намерена заедно с монета от времето на 
Каракала (211-217 г.).
Датировка: първа четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 25, cat. № 140.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 690

318. Кана. Подобна на кат. № 316. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 3,4 см; В 15,9 см; Дд 6,2 см. 
Място на откриване: плосък некропол в северозападната част на с. Бутово, общ. 
Павликени. Случайна находка от гроб, намерена заедно с монета от времето на 
Каракала (211-217 г.).
Датировка: първа четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 186, ½g. XLIX/5.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 691

319. Кана. Подобна на кат. № 316. Оранжева глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 3,5 см; В 16,4 см; Дд 5,7 см. 
Място на откриване: могилен некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. 
Павликени. Разкопки на Б. Султов, могила № 11.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуванa.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1405

320. Кана. Подобна на кат. № 316. Оранжева глина без примеси, покрита с червен 
лак. 
Размери: Ду 3,6 см; В 10,0 см; Дд 3,5 см. 
Място на откриване: неизвестно.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 3209

 191 



321. Кана. Подобна на кат. № 316. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-
кафяв лак. 
Размери: Ду 3,0 см; В 12,0 см; Дд 4,4 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1769

322. Кана. Подобна на кат. № 316. Светлокафява глина без примеси, покрита с 
кафяв лак. 
Размери: Ду 2,8 см; В 11,8 см; Дд 3,7 см. 
Място на откриване: неизвестно.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Непубликуванa.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2822

323. Кана. Подобна на кат. № 316. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-
кафяв лак. 
Размери: Ду 3,3 см; В 17,6 см; Дд 6,2 см. 
Място на откриване: неизвестно.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2821

ЗАПУШАЛКИ
324. Запушалка. Конична форма с вдлъбване върху горната повърхност. 
Оранжево-кафява глина без примеси, покрита със светлокафяв лак. 
Размери: Д 4,7 см; В 1,8 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 278, ½g. 8/3.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1974

325. Запушалка. Подобна на кат. № 324. Оранжево-кафява глина без примеси, 
покрита със светлокафяв лак. 
Размери: Д 5,3 см; В 2,2 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. Разкопки 
на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 278, ½g. 8/4.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1993

„ТРАПЕЗНИ“ АМФОРИ
„ТРАПЕЗНИ“ АМФОРИ ТИП I
326. „Трапезна“ амфора. Сферична форма на тялото. Удебелен и сложно 
профилиран ръб на устието. Две вертикални дръжки с надлъжни канелюри и 
елипсовидно напречно сечение. Конкавно дъно. Оранжева глина без примеси, със 
следи от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 6,0 см; В 22,3 см.
Място на откриване: могилен некропол в м. Калвака при с. Бутово, общ. 
Павликени. Разкопки на Б. Султов.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Sultov 1985, 168, ½g. XXXIV/6.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1770
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„ТРАПЕЗНИ“ АМФОРИ ТИП II
327. „Трапезна“ амфора. Яйцевидно тяло. Фуниевидна шия. Удебелен и извит 
навън ръб на устието. От външната страна под устието – хоризонтален релефен 
ръб. Една вертикална дръжка с три надлъжни канелюри и елипсовидно напречно 
сечение, захванати горе за шията, а долу – за раменете. Конкавно дъно с „умбо“ в 
центъра. Оранжева глина без примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Ду 8,3 см; В 31,7 см; Дд 9,0 см. 
Място на откриване: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 167, ½g. XXXIII/1; Kabakčieva et al. 1988, 24, cat. № 132.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2007

328. „Трапезна“ амфора. Подобна на кат. № 327. Две вертикални дръжки (едната 
липсва) с надлъжни канелюри и елипсовидно напречно сечение. Светлокафява 
глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 11,5 см; В (запазена) 37,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 28, cat. № 150; Ivanov 2019а, 17, ½g. 9/3.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № A-TOM 1980

329. „Трапезна“ амфора. Подобна на кат. № 327. Две вертикални усукани дръжки. 
Конкавно дъно. Светлокафява глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 14,0 см; В 59,0 см; Дд 15,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади (?) край Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: втора – трета четвърт на II в (?) или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2071

„ТРАПЕЗНИ“ АМФОРИ ТИП III
330. „Трапезна“ амфора. Яйцевидно тяло. Шия във формата на обърнат конус. 
Удебелен и извит навън ръб на устието. Две вертикални дръжки с по три надлъжни 
канелюри и елипсовидно напречно сечение. Конкавно дъно с „умбо“ в центъра. 
Оранжева глина без примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Ду 10,0 см; В 26,7 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?), общ. Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 28, cat. № 157.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2061

„ТРАПЕЗНИ“ АМФОРИ ТИП IV
331. „Трапезна“ амфора. Биконична форма на тялото. Цилиндрична (леко конична) 
шия. Силно извит навън ръб на устието с врязани линии върху горната повърхност. 
Две вертикални плоски дръжки, захванати горе за шията, а долу – за раменете. 
Конкавно дъно с „умбо“ в центъра. Светлокафява глина без примеси, покрита с 
кафяв лак. 
Размери: Ду 18,0 см; В 38,0 см; Дд 10,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?), общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2076
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332. Фрагмент от „трапезна“ амфора. Подобна на кат. № 331. Удебелен навън 
ръб на устието с набраздяване върху горната повърхност. Светлокафява глина с 
примеси от шамот и покритие от кафяв лак. 
Размери: Ду 11,8 см; В (запазена) 10,6 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола 
Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 278, ½g. 8/2.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1960

333. Фрагмент от „трапезна“ амфора. Подобна на кат. № 331. Върху шията – 
широко оребряване. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие от кафяв лак. 
Размери: Ду 12,0 см; В (запазена) 9,5 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола 
Козлево. 
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

334. Фрагмент от „трапезна“ амфора. Подобна на предходната. Оранжева глина с 
примеси от шамот и покритие от кафяв лак. 
Размери: Ду 12,4 см; В (запазена) 11,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола 
Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 277, ½g. 7/9.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1926

335. Фрагмент от „трапезна“ амфора. Подобна на предходната. Две вертикални 
плоски дръжки, захванати горе за шията, а долу – за раменете. Оранжева глина с 
примеси от шамот и покритие от кафяв лак. 
Размери: Ду 12,0 см; В (запазена) 10,8 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола 
Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 277, ½g. 7/6.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1912

336. Фрагмент от „трапезна“ амфора. Подобна на предходната. Оранжева глина с 
примеси от шамот и покритие от кафяв лак. 
Размери: Ду 10,6 см; В (запазена) 10,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 277, ½g. 7/8.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1930

337. Фрагмент от „трапезна“ амфора. Подобна на предходната. Оранжево-кафява 
глина с примеси от шамот и покритие от тъмнокафяв лак. 
Размери: Ду 12,0 см; В (запазена) 11,0 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1963
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338. Фрагмент от „трапезна“ амфора. Подобна на предходната. Оранжево-кафява 
глина с примеси от шамот и покритие от червен лак. 
Размери: Ду 9,2 см; В (запазена) 13,6 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 278, ½g. 8/1.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1964

339. Фрагмент от „трапезна“ амфора. Подобна на предходната. Оранжева глина с 
примеси от шамот и покритие от кафяв лак. 
Размери: Ду 16,0 см; В (запазена) 3,5 см. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 277, ½g. 7/7.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

340. Дръжка от „трапезна“ амфора. Подобна на предходната. Елипсовидно 
напречно сечение с три надлъжни канелюри. Оранжево-кафява глина с примеси от 
шамот и покритие от тъмнокафяв лак. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

КРАТЕРОВИДНИ СЪДОВЕ
КРАТЕРОВИДНИ СЪДОВЕ ТИП I
341. Фрагменти от кратеровиден съд. Силно извит навън и удебелен ръб на устието. 
Върху горната почти цилиндрична част – стилизирани растителни орнаменти, 
изпълнени в барботинна техника и апликирана маска на Силен. Светлокафява глина 
без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В (запазена) 15,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Султов 1976, 53; Kabakčieva et al. 1988, 28, cat. № 162; Владкова 2013, 69, 
кат. № 9; Ivanov 2019а, 19, ½g. 10/1-2.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1961

342. Фрагмент от кратеровиден съд. Подобен на предходния. Под устието – 
стилизирани растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина 
без примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В (запазена) 11,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павлиени, без инв. № 

343. Кратеровиден съд. Подобен на предходния. Силно извит навън и удебелен 
ръб на устието с три врязани линии върху външната повърхност. Отвън на тялото – 
стилизирани растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Високо столче. 
Оранжево-кафява глина без примеси, покрита с кафяв лак. 
Размери: Ду 17,8 см; В 16,0 см; Дд 8,0 см. 
Място на откриване: некропол в м. Калвака край с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г., могила № 2.
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Султов 1976, 39; Kabakčieva et al. 1988, 28, cat. № 237.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1136
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КРАТЕРОВИДНИ СЪДОВЕ ТИП II
344. Кратеровиден съд. Цилиндричноконична форма на тялото. Силно извит навън 
ръб на устието. Върху цилиндричната част – релефен ръб, а под него са разположени 
стилизирани растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника, и една широка 
хоризонтална врязана линия. Две вертикални дръжки с елипсовидно напречно сечение и 
по две надлъжни канелюри. Оранжева глина без примеси, покрита с розово-червен лак. 
Размери: Ду 21,2 см; В 16,1 см; Дд 8,9 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 169, ½g. XXXV/4; Ivanov 2019а, 19, ½g. 10/3.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 3269

345. Кратеровиден съд. Подобен на кат. № 344. Оранжева глина без примеси, покрита с 
червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 23,0 см; В 18,0 см; Дд 10,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, инв. № ПИМ 343

346. Част от кратеровиден съд. Подобен на кат. № 344. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 27,0 см; В (запазена) 7,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. № 

347. Кратеровиден съд. Подобен на предходния. Без релефен ръб под устието. 
Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 26,5 см; В 20,0 см; Дд 12,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 185, ½g. XLVIII/9; Kabakčieva et al. 1988, 29, cat. № 158; 
Ivanov 2019а, 19, ½g. 10/4.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2062

КРАТЕРОВИДНИ СЪДОВЕ ТИП III
348. Кратеровиден съд с долна полусферична и горна конична форма на тялото. 
Удебелен и силно извит навън ръб на устието. Върху горната част – хоризонтално 
разположен графит – ПAYΛ. Две вертикални дръжки (едната липсва) с надлъжни 
канелюри и елипсовидно напречно сечение. Пръстеновидно столче. Светлокафява 
глина, със следи от оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 16,5 см; В 12,2 см; Дд 8,6 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?), общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 27, kat. № 151. 
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2027
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ЦЕДИЛКИ
ЦЕДИЛКИ ТИП I
349. Цедилка. Биконична форма на тялото. Силно извит навън ръб на устието с 
равна горна повърхност. Върху долната конична част и дъното са пробити отвори. 
Две вертикални дръжки с елипсовидно напречно сечение. Пръстеновидно столче. 
Оранжева глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 21,8 см; В 5,9 см; Дд 7,8 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени.
Публикации: Gencheva 2012, 110, cat. № 279.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2487

ЦЕДИЛКИ ТИП II
350. Цедилка. Конична форма. Издаден навън и удебелен ръб на устието. Върху 
тялото и дъното са пробити няколко реда отвори. Отвътре на дъното е оформен 
релефен „шип“. Светлокафява глина без примеси, покрита с тъмнокафяв лак. 
Размери: Ду 12,8 см; В 5,0 см; Дд 5,0 см.
Място на откриване: неизвестно местонамиране.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?), общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 40, cat. № 251. 
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2054

351. Цедилка. Подобна на кат. № 350. Бежова глина без примеси, покрита със 
светлокафяв лак. 
Размери: Ду 12,5 см; В 6,0 см; Дд 5,1 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1977 г., кв. XIV/84.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?), общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-В.Търново, инв. № А-ТОМ 1541

352. Цедилка. Подобна на кат. № 350. Оранжева глина без примеси, покрита с 
червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 14,7 см; В 6,8 см; Дд 5,6 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?), общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Публикации: Sultov 1985, 174, ½g. XL/4.
Място на съхранение: РИМ-В.Търново, инв. № А-ТОМ 1767

353. Цедилка. Конична (леко конвексна) форма на тялото. Подобна на кат. № 350. 
Оранжева глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 15,0 см; В 8,2 см; Дд 6,6 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?), общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 40, cat. № 250.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1996
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354. Фрагменти от цедилка. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 26,0 см; В (запазена при устието) 8,0 см; Дд 7,5 см;
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: втора половина на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?), общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Непубликувани.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. № 

355. Цедилка. Подобна на предходната. Оранжева глина с примеси от шамот и 
покритие от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 11,2 см; В 5,3 см; Дд 5,0 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 278, ½g. 8/5.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1977 А

356. Цедилка. Подобна на предходната. Оранжева глина с примеси от шамот и 
покритие от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 11,5 см; В 5,5 см; Дд 4,5 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1977

357. Цедилка. Подобна на предходната. Оранжева глина с примеси от шамот и 
покритие от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 13,0 см; В 4,5 см; Дд 4,0 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликувана.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1975

358. Фрагмент от цедилка. Подобна на предходната. Светлокафява глина без 
примеси, с покритие от кафяв лак.
Размери: Ду 16,0 см; В 6,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

359. Фрагмент от цедилка. Подобна на предходната. Светлокафява глина без 
примеси, с покритие от кафяв лак.
Размери: Ду 16,0 см; В 5,5 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/7.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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360. Фрагмент от цедилка. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, с 
покритие от червено-кафяв лак.
Размери: В 3,5 (запазена) см; Дд 5,2 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

361. Фрагмент от цедилка. Подобна на предходната. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: В (запазена) 2,7 см; Дд 5,0 см.
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени.
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. № 

ЦЕДИЛКИ ТИП III
362. Цедилка. Долна биконична и горна цилиндрична част на тялото. Отворите 
са разположени в долната част и дъното. Две дръжки (едната липсва) с надлъжни 
канелюри и елипсовидно напречно сечение. Светлокафява глина без примеси, 
покрита с червен лак.
Размери: Ду 19,4 см; В 10,8 см; Дд 8,3 см.
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през 1968 г. в двора на Петко Русинов, западно от пещ № 1.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 174, ½g. XL/2.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1249

ГЪРНЕТА
ГЪРНЕТА ТИП I
363. Гърне. Яйцевидна форма на тялото. Силно извит навън и надолу ръб на 
устието. Конкавно дъно с „умбо“ в центъра. Оранжева глина без примеси, покрита 
с червен лак. 
Размери: Ду 13,2 см; В 22,3 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов. В съда са били укрити 3727 римски денария, най-късните от 
които са на Луций Вер (161-169 г.) от времето на съвместно управление с император 
Марк Аврелий до 169 г. 
Датировка: трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 173, ½g. XXXIX/1; Kabakčieva et al. 1988, 26, cat. № 147; 
Ivanov 2019а, 20, ½g. 11/1.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1979

364. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Оранжева глина без примеси, с 
покритие от оранжево-кафяв лак.
Размери: Ду 12,0 см; В 4,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2012 г., с. III/14.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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365. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Силно извит навън и нагоре ръб 
на устието. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак.
Размери: Ду 16,0 см; В 4,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2011 г., с. III/11.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

366. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Две врязани концентрични 
окръжности върху горната повърхност на устието. Отвън по раменете – широки 
врязани линии. Две вертикални дръжки с по една надлъжна канелюра. Оранжева 
глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак.
Размери: Ду 18,0 см; В 9,5 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов, с. III/9.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

ГЪРНЕТА ТИП II
367. Гърне. Долна биконична и горна цилиндрична форма на тялото. Издадено 
навън устие. Две вертикални дръжки с елипсовидно напречно сечение и по две 
надлъжни канелюри. Пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, покрита 
с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 13,0 см; В 15,7 см; Дд 7,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово или друга работилница в района.
Непубликувано.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2005

368. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,3 см; В (запазена) 5,0 см.
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово или друга работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

369. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Силно извит навън и нагоре ръб 
на устието с набраздяване върху горната повърхност. Оранжева глина без примеси, 
покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 17,0 см; В (запазена) 8,0 см.
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?) или друга работилница в 
района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №
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370. Част от гърне. Подобно на предходното. Оранжева глина без примеси, с 
покритие от оранжево-кафяв лак.
Размери: Ду 17,0 см; В 14,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6, дълбочина 1,90 м.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

371. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Горна конична част. Оранжева 
глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак.
Размери: Ду 24,0 см; В 7,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2009 г., с. III/9, дълбочина 2,0 м.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

ГЪРНЕТА ТИП III
372. Гърне. Камбановидна форма на тялото. Силно извит навън и нагоре ръб на 
устието. Две хоризонтални дръжки захванати плътно за тялото. Пръстеновидно 
столче. Светлокафява глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 23,0 см; В 24,0 см; Дд 10,4 см.
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово или друга работилница в района.
Публикации: Sultov 1985, 173, ½g. L/1.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2006

373. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Ду 18,5 см; В (запазена) 10,5 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово (?) или друга работилница в 
района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

374. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Две широки хоризонтални 
врязани линии върху тялото. Вертикална дръжка с две надлъжни канелюри. 
Оранжева глина с примеси от шамот и покритие от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,5 см; В (запазена) 9,5 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 280, ½g. 9/4.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №
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ГЪРНЕТА ТИП IV
375. Фрагмент от гърне. Биконична форма на тялото. Силно извит навън и нагоре 
ръб на устието с набраздена горна повърхност. Вертикална дръжка с елипсовидно 
напречно сечение и две надлъжни канелюри. Три хоризонтални врязани линии 
върху външната повърхност под устието. Оранжева глина с примеси от шамот и 
покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 22,0 см; В (запазена) 10,0 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Антонова, Атанасов 1979, обр. I/13; Ivanov 2019b, 278, ½g. 8/7.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, инв. № 1924

376. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Оранжева глина с примеси от 
шамот и покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 21,0 см; В (запазена) 7,0 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

377. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Оранжева глина с примеси от 
шамот и покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 22,0 см; В (запазена) 9,0 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

378. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Оранжева глина с примеси от 
шамот и покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 22,0 см; В (запазена) 3,0 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976-1978 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 280, ½g. 9/1.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

379. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Върху външната повърхност 
– пояс от врязани с „гребен“ хоризонтални линии. Оранжева глина с примеси от 
шамот и покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 21,7 см; В (запазена) 7,0 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 278, ½g. 8/6.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №
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380. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Върху външната повърхност – 
пояс от врязани с „гребен“ хоризонтални линии. Светлокафява глина с примеси от 
шамот и покритие от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 21,0 см; В (запазена) 4,5 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 280, ½g. 9/2.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

381. Фрагмент от стената на гърне. Подобно на предходното. Върху външната 
повърхност – пояс от врязани с „гребен“ хоризонтални и вълнообразни линии. 
Светлокафява глина с примеси от шамот и покритие от кафяв лак. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 280, ½g. 9/3.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

382. Фрагмент от стената на гърне. Върху външната повърхност – пояс от врязани с 
„гребен“ хоризонтални линии. Оранжева глина с примеси от шамот и покритие от 
червено-кафяв лак. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

383. Фрагмент от стената на гърне. Деформиран вследствие на висока температура 
по време изпичане. Върху външната повърхност – пояс от врязани с „гребен“ 
хоризонтални линии. 
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

ГЪРНЕТА ТИП V
384. Фрагмент от гърне. Устие във формата на обърнат конус. Оранжева глина с 
примеси от шамот и покритие от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 14,5 см; В (запазена) 2,5 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 280, ½g. 9/5.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

385. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Оранжева глина с примеси от 
шамот и покритие от червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 20,0 см; В (запазена) 3,5 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 280, ½g. 9/6.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №
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386. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното (?). Конкавно дъно с „умбо“ в центъра. 
Оранжево-кафява глина с примеси от шамот и покритие от червено-кафяв лак. 
Размери: В (запазена) 4,5 см; Дд 8,5 см.
Място на откриване: м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Разкопки на В. Антонова и Г. Атанасов през 1976 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в м. Казан Чеир, с. Каравелово, общ. Никола Козлево. 
Публикации: Ivanov 2019b, 280, ½g. 9/7.
Място на съхранение: РИМ-Шумен, без инв. №

ГЪРНЕТА ТИП VI
387. Фрагмент от гърне. Горна конична част. Вертикален и удебелен ръб на устието 
с една широка врязана линия под него. Оранжева глина без примеси, с покритие от 
червено-кафяв лак.
Размери: Ду 15,0 см; В 5,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6, дълбочина 1,69 м.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

388. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Неясен графит върху външната 
повърхност. Оранжева глина без примеси, с покритие от червено-кафяв лак.
Размери: Ду 17,0 см; В 8,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6, дълбочина 1,90 м.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

389. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Оранжева глина без примеси, с 
покритие от червен лак.
Размери: Ду 20,0 см; В 6,5 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2014 г., сграда Г, в пласт датиран с монети от времето 
на Септимий Север (193-211 г.) до Клавдий II (268-270 г).
Датировка: края на II / първа половина-трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

390. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Вертикална дръжка с две надлъжни 
канелюри. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак.
Размери: Ду 15,0 см; В 8,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2009 г., с. III/9.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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ГЪРНЕТА ТИП VII
391. Фрагмент от гърне. Удебелен и сложно профилиран ръб на устието с две 
хоризонтални канелюри върху външната повърхност. Оранжева глина без примеси, 
с покритие от оранжево-кафяв лак.
Размери: Ду 14,0 см; В 5,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/7.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

392. Фрагменти от гърне. Подобно на предходното. Върху раменете – стилизирани 
растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Запазена е едната дръжка 
с три надлъжни канелюри и елипсовидно напречно сечение. Светлокафява глина 
без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Ду 16,0 см; В (запезена) 12,0 см.
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово.
Непубликувани.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. № 

393. Фрагмент от гърне. Подобно на предходното. Оранжева глина без примеси, с 
покритие от оранжево-кафяв лак.
Размери: Ду 24,0 см; В 4,0 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

ПОХЛУПАЦИ
ПОХЛУПАЦИ ТИП I
394. Похлупак. Конична форма и цилиндрична дръжка. Основата е заоблена, 
а отвътре е оформен релефен ръб. Върху външната повърхност – стилизирани 
растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Оранжева глина без 
примеси, покрита с червено-кафяв лак.
Размери: Д 13,0 см; В 6,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVI/70.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Sultov 1985, 173, ½g. XXXIX/4; Kabakčieva et al. 1988, 27, cat. № 154; 
Ivanov 2019а, 20, ½g. 11/2.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1994

395. Похлупак. Подобен на кат. № 394. Оранжево-кафява глина без примеси, 
покрита с оранжево-кафяв лак.
Размери: Д 16,0 см; В 7,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 27, cat. № 153; Ivanov 2019а, 20, ½g. 11/3.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1995
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ПОХЛУПАЦИ ТИП II
396. Похлупак. Конична форма. Силно извит навътре и надолу ръб на основата. 
Върху външната повърхност, под дръжката – пет „запетаи“, изпълнени в барботинна 
техника. Оранжева глина без примеси, покрита с червен лак.
Размери: Д 9,0 см; В 4,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1974 г., кв. XVI/393.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 20, ½g. 11/5.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1545

397. Похлупак. Подобен на кат. № 396. Върху външната повърхност, под дръжката – 
стилизирани растителни орнаменти, изпълнени в барботинна техника. Сиво-кафява 
глина без примеси, покрита с кафяв лак.
Размери: Д 19,2 см; В 4,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 27, cat. № 155; Ivanov 2019а, 20, ½g. 11/6.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1993

398. Фрагмент от похлупак. Подобен на кат. № 396. Оранжево-кафява глина без 
примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: Д 16,0 см; В 6,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Ivanov 2019а, 20, ½g. 11/7.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1544

399. Фрагмент от похлупак. Подобен на предходния. Липсва периферията. 
Оранжево-кафява глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: В (запазена) 5,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: АКЦ-Павликени, без инв. №

400. Фрагмент от периферията на похлупак. Подобен на предходния. Оранжево-
кафява глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

401. Похлупак. Конична форма с оребряване върху външната повърхност. 
Дръжката наподобява пръстеновидно столче. Оранжева глина без примеси, 
покрита с оранжево-кафяв лак.
Размери: Д 13,3 см; В 5,1 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край гр. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVI/70.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс в при с. Бутово, общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Публикации: Sultov 1985, 173, ½g. XXXIX/3; Kabakčieva et al. 1988, 27, cat. № 152.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2086
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402. Фрагмент от похлупак. Подобен на предходния. Оранжева глина без примеси, 
с покритие от оранжево-кафяв лак.
Размери: Д 9,5 см; В 4,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2007 г., с. III/6, дълбочина 1,40 м.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

403. Фрагмент от похлупак. Подобен на предходния. Широко оребряване върху 
външната повърхност. Оранжева глина без примеси, с покритие от червено-кафяв 
лак.
Размери: Д 20,0 см; В 3,5 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2009 г., с. III/9, дълбочина 1,70 м.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

404. Фрагмент от похлупак. Подобен на предходния. Широко оребряване върху 
външната повърхност. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв 
лак.
Размери: Д 18,0 см; В 3,2 (запазена) см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2014 г., сграда В.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

ПОХЛУПАЦИ ТИП III
405. Фрагмент от похлупак. Конична форма със силно извит навътре и надолу 
ръб на основата. Два симетрично разположени издатъка, захванати за основата. 
Конична дръжка. Оранжева глина без примеси, с покритие от оранжево-кафяв лак.
Размери: Д 10,0 см; В 5,8 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2012 г., с. III/14, дълбочина 1,60 м.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №

406. Част от похлупак. Подобен на кат. № 369. Оранжева глина без примеси, с 
покритие от оранжево-кафяв лак.
Размери: Д 12,0 см; В 6,0 см. 
Място на откриване: езически култов център в м. Калето край гр. Мездра. 
Разкопки на С. Торбатов през 2011 г., с. III/13, дълбочина 1,05 м.
Датировка: първа половина / трета четвърт на III в.
Произход: производствен комплекс в западната част на гр. Мездра (?) или друга 
работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: АК Калето-Мездра, без инв. №
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ДОЛИУМИ
407. Долиум. Яйцевидна форма на тялото. Силно извит навън и леко надолу ръб 
на устието. Върху външната повърхност, под устието – две хоризонтални и една 
вълнообразна врязана линия. Две дъговидни дръжки захванати плътно за тялото. 
Равно дъно. Оранжево-кафява глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак.
Размери: Ду 45,0 см; В 59,0 см; Дд 16,5 см. 
Място на откриване: с. Присово, общ. Велико Търново.
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени, или друга рабо-
тилница в района.
Публикации: Султов 1964, 49-64.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2074

408. Фрагмент от стената на долиум (?). Върху външната повърхност – релефна лента 
с коси насечки и врязани хоризонтални и вълнообразни линии. Между последните – 
вертикално виеща се змия. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак.
Размери: В (запазена) 12,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1964 г.
Датировка: края на II / първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. № 

КРАТЕРИ
409. Фрагмент от стената на кратер. Запазена е част от апликация изобразяваща 
Херакъл. Дясната ръка и главата на божеството липсват. Апликацията е оформена, като 
едикула, в центъра на която Херакъл е представен прав, с преметната лъвска кожа. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVI/260, сграда А, от пещта.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 30, cat. № 173; Владкова 2013, 68, кат. № 6; Ivanov 
2019а, 22, ½g. 12/3.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1956

410. Апликация изобразяваща Херакъл. Върху главата на божеството – лъвска 
кожа. Оранжево-кафява глина, със слаби следи от лаково покритие. 
Размери: В 9,5 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVI/220, северно от пещ.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva 1988, 29, cat. № 165; Владкова 2011, 70, кат. № 19; Ivanov 
2019а, 22, ½g. 12/4.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2100

411. Фрагмент от стената на кратер с част от апликация изобразяваща Херакъл. 
Долната част на фигурата липсва. Херакъл е представен прав, гол, с преметната 
през лявата ръка лъвска кожа, а с дясната се подпира на кривак. Оранжево-кафява 
глина, със слаби следи от лаково покритие. 
Размери: В (запазена) 11,5 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVI/70, северно от пещ, дълб. 0,40 м.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 29, cat. № 170; Владкова 2011, 68, кат. № 7; Ivanov 
2019а, 22, ½g. 12/1.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1953
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412. Фрагмент от стената на кратер с част от апликация изобразяваща Херакъл 
в едикула. Долната част на фигурата липсва. Херакъл е представен прав, гол, с 
преметната през лявата ръка лъвска кожа, а с дясната се подпира на кривак. Вдясно 
от фигурата – колчан със стрели. Оранжева глина, с покритие от оранжево-червен 
лак. 
Размери: В (запазена) 8,1 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XХХIV/37.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 30, cat. № 171; Владкова 2011, 67, кат. № 1.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1962

413. Фрагмент от стената на кратер с част от апликация изобразяваща Херакъл в 
едикула. Подобна на кат. № 412. Оранжева глина, с покритие от оранжево-червен 
лак. 
Размери: В (запазена) 7,3 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVII/37, северно от пещ 1.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Владкова 2011, 67, кат. № 2.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2875

414. Фрагмент от кратер с част от апликация изобразяваща Херакъл. Подобна на 
кат. № 412. Цилиндрична шия със силно издадено навън устие. Оранжева глина, с 
покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 32,0 см; В (запазена) 10,0 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XIX/4, дълбочина 0,50 м.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 30, kat. № 172; Владкова 2011, 67, кат. № 3.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1955

415. Фрагмент от кратер с част от апликация изобразяваща Херакъл. Подобна на 
кат. № 412. От двете страни на апликацията – вертикално виещи се змии. Оранжева 
глина, с покритие от кафяв лак. 
Размери: В (запазена) 7,5 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVII/82, северно от пещ № 1, 
дълбочина 0,30 м.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 30-31, cat. № 174; Владкова 2011, 67, кат. № 4.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1957

416. Фрагмент от кратер с част от апликация изобразяваща Херакъл в едикула. 
Запазена е част от дясната ръка, подпряна върху кривак. Отляво и под апликацията 
– виеща се змия. Оранжева глина, с покритие от оранжево-червен лак. 
Размери: В (запазена) 11,5 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVII/82, северно от пещ 1, 
дълбочина 0,30 м.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 29, cat. № 169; Владкова 2011, 68, кат. № 5.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1954
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417. Фрагмент от кратер с апликация изобразяваща глава на Силен с дълга брада. 
Вдясно – част от хоризонтално виеща се змия. Цилиндрична шия със силно извито 
навън устие. Оранжева глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак.
Размери: Ду 34,0 см; В (запазена) 10,0 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVII/223, югозападно от пещ № 3.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 28, cat. № 163; Владкова 2011, 69, кат. № 10; 
Ivanov 2019а, 22, ½g. 12/2.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1960

418. Фрагмент от кратер с апликация изобразяваща глава на Силен с дълга брада. 
Подобна на кат. № 380. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак.
Размери: В (запазена) 10,4 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVII/82, северно от пещ № 1, 
дълбочина 0,40 м.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Владкова 2011, 69, кат. № 11.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2872

419. Фрагмент от кратер с апликация изобразяваща глава на Силен с дълга брада. 
Подобна на кат. № 380. Оранжева глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVII/61, дълбочина 0,80 м.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Владкова 2011, 69, кат. № 12.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2871

420. Фрагмент от кратер с апликация изобразяваща еротична сцена. Цилиндрична 
шия със силно извито навън устие. Върху външната повърхност – релефен ръб, 
отделящ шията от тялото, и пояси от ролетирана украса. Оранжева глина без 
примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: В (запазена) 13,0 м. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени. 
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVII/223, дълбочина 0,80 м.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Владкова 2011, 71, кат. № 22.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 3017

421. Фрагмент от стената на кратер с апликирана украса. Представена е маска в 
медальон от зрънчест орнамент и част от хоризонтално виеща се змия. Над тях 
– релефна лента с коси насечки и два пояса от ролетирана украса. Светлокафява 
глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г., кв. XVI/390, дълбочина 0,40 м.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 29, cat. № 168; Владкова 2011, 70, кат. № 15; 
Ivanov 2019а, 22, ½g. 12/6.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1959
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422. Фрагмент от стената на кратер с апликирана украса. Представени са две маски 
и виеща се нагоре змия. Оранжева глина без примеси, покрита с червен лак. 
Размери: В (запазена) 12,0 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 29, cat. № 166; Владкова 2011, 70, кат. № 16; 
Ivanov 2019а, 22, ½g. 12/5.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1958

423. Фрагмент от стената на кратер. Върху външната повърхност – апликирана 
виеща се нагоре змия, вълнообразна врязана линия и коси насечки. Оранжева 
глина без примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

424. Фрагмент от стената на кратер. Върху външната повърхност – апликирана 
виеща се настрани змия. Част от бракувана продукция, придобила тъмнокафяв 
цвят. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Непубликуван.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. №

425. Фрагмент от стената на кратер с апликирана украса. Представени са две 
фигури обърнати една към друга. Изображението е неясно. Оранжева глина без 
примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: В (запазена) 6,2 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г., кв. XVII/82, северно от пещ № 1.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 31, cat. № 178; Владкова 2011, 71, кат. № 23.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1963

426. Фрагмент от стената на кратер с апликирана украса. Запазена е само една 
фигура обърната наляво. Изображението е неясно. Оранжева глина без примеси, 
покрита с червено-кафяв лак. 
Размери: В (запазена) 5,5 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г., кв. XVI/193.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Владкова 2011, 71, кат. № 24.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1964
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427. Фрагмент от стената на кратер с апликирана украса. Представена е фигура на 
орел с прибрани крила и глава наляво. Светлокафява глина без примеси, покрита с 
тъмнокафяв лак. 
Размери: В (запазена) 8,0 см.
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г., кв. XVI/105.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 31, cat. № 175; Владкова 2011, 72, кат. № 25.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1952

428. Фрагмент от дръжката на кратер. Над дръжката – издатък с триъгълна форма. 
Върху горната плоска повърхност – релефна палмета. Светлокафява глина без 
примеси, покрита с червено-кафяв лак. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1971-1979 г., кв. XVI/105.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади (?) край Павликени или 
друга работилница в района.
Публикации: Султов 1976, 77; Kabakčieva et al. 1988, 44, cat. № 275.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2103

429. Фрагмент от стената на кратер с апликирана украса. Представен e букраний и 
част от виеща се змия. Светлокафява глина без примеси, покрита с тъмнокафяв лак. 
Място на откриване: случайна находка, намерена през 1982 г. на левия бряг на 
бившия рибарник, намиращ се на около 200 м северно от северната крепостна стена 
на Никополис ад Иструм.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: Производствен комплекс разположен в непосредствена близост до 
северната крепостна стена на Никополис ад Иструм (?) или друга работилница в 
района.
Непубликуван.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1635

430. Фрагмент от стената на кратер. Върху кръгла апликация е изобразен Херакъл 
в легнало положение. В лявата си ръка държи кривак, а в дясната – чаша. Зад 
него две женски фигури, като едната му налива вино от кана. Оранжева глина без 
примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Място на откриване: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Кашлата край с. Хотница или друга 
работилница в района.
Публикации: Султов 1976, 57.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново

431. Фрагмент от кратер. Една вертикална дръжка с три надлъжни канелюри. 
Върху тялото и дръжката – виеща се релефна змия, украсена с коси насечки. 
Светлокафява глина без примеси, със следи от лаково покритие. 
Място на откриване: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико
Търново. Разкопки на Б. Султов.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Кашлата край с. Хотница или друга 
работилница в района.
Публикации: Султов 1976, 63.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново
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432. Фрагмент от дръжката на кратер. Съставена е от три по-тънки, успоредно 
разположени дръжки, като външните са с кръгло сечение, средната – усукана. 
Върху тях – вертикално виеща се змия. Светлокафява глина без примеси, със следи 
от лаково покритие. 
Място на откриване: м. Кашлата край с. Хотница, общ. Велико Търново. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: втора половина на II в. или по-късно.
Произход: производствен комплекс в м. Кашлата край с. Хотница или друга 
работилница в района.
Публикации: Султов 1976, 63.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново

433. Фрагмент от стената на кратер с апликирана украса. Запазена е част от фигура 
на Херакъл в изправено положение. Светлокафява глина без примеси, покрита с 
оранжево-кафяв лак. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Публикации: Султов 1976, 56.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново

434. Фрагмент от стената на кратер. Върху тялото – виеща се релефна змия, 
украсена с коси насечки. Светлокафява глина без примеси, покрита с оранжево-
кафяв лак. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Публикации: Султов 1976, 63.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново

435. Фрагмент от стената на кратер. Върху тялото – една релефна лента и врязани 
растителни орнаменти. Светлокафява глина без примеси, покрита с оранжево-
кафяв лак. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени. 
Разкопки на Б. Султов.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени, или друга 
работилница в района.
Публикации: Sultov 1985, Tabl. XIX 4.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново

ПАТЕРИ
436. Дръжка от патера. Върху горната плоска повърхност – релефно изображение 
на птици, козел, сфинксове, шлемове и стилизирани растителни орнаменти. 
Светлокафява глина без примеси, покрита с кафяв лак. 
Размери: Дължина 7,1 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVI/50
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 33, cat. № 194; Владкова 2011, 85, кат. № 5; Ivanov 
2019а, 22, ½g. 12/8.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1598
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437. Дръжка от патера. Върху горната плоска повърхност – глава на Медуза (?) и 
изображение на божество в изправено положение (Фортуна?), жертвеник и лъв (?). 
Светлокафява глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Дължина 7,3 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XXXIV/115, в близост до пещ.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Владкова 2011, 93, кат. № 50; Ivanov 2019а, 22, ½g. 12/9.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2888

438. Дръжка от патера. Върху горната плоска повърхност – релефно изображение 
на Дионис, а под него други неясни фигури. Оранжева глина без примеси, покрита с 
червено-кафяв лак. 
Размери: Дължина 7,2 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XXXIV/174, в близост до пещ.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Владкова 2011, 94, № 52; Ivanov 2019а, 22, ½g. 12/10.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1909

439. Дръжка от патера с част от устието. Върху горната плоска повърхност – глава 
на божество (вероятно Медуза), изображение на Дионис, прав, с тирс в дясната 
ръка и наметало през лявата. Под него – неясни релефни изображения. Оранжева 
глина без примеси, покрита с оранжево-червен лак. 
Размери: Ду 14,0 см; Дължина на дръжката 7,5 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XXXIV/175, в близост до пещ 
№ 34.
Датировка: втора – трета четвърт на II в.
Произход: производствен комплекс в м. Върбовски ливади край Павликени.
Публикации: Kabakčieva et al. 1988, 33, kat. № 196; Владкова 2011, 93, кат. № 51; 
Ivanov 2019а, 22, ½g. 12/11.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 1908

440. Дръжка от патера с част от устието. Върху горната плоска повърхност – 
релефни точки, концентрични кръгове, розети и куче в бяг надясно. Оранжева 
глина без примеси, покрита с оранжево-кафяв лак. 
Размери: Дължина на дръжката 8,4 см. 
Място на откриване: м. Върбовски ливади край Павликени.
Разкопки на Б. Султов през периода 1971-1979 г., кв. XVI/70, дълбочина 0,40 м.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Публикации: Владкова 2011, 93, кат. № 48.
Място на съхранение: РИМ-В. Търново, инв. № А-ТОМ 2641

441. Дръжка от патера с част от устието. Цилиндрична форма. Оранжева глина без 
примеси, покрита с червен лак. 
Размери: Дължина на дръжката 3,0 см. 
Място на откриване: с. Бутово, общ. Павликени.
Разкопки на Б. Султов през 1963 г.
Датировка: края на II – първа половина на III в.
Произход: производствен комплекс при с. Бутово, общ. Павликени.
Непубликувана.
Място на съхранение: ИМ-Павликени, без инв. № 
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