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Военна сграда до Северната порта на
крепостта Трапезица във Велико Търново
Пламен Караилиев
Дългоочакваните археологически разкопки
на средновековната крепост на хълма Трапезица се подновиха през 2007 г. със средства,
осигурени от Министерството на културата на
Република България. Те са част от 30-годишна програма на НАИМ при БАН за цялостно
проучване на крепостта и нейните подградия,
приета през 2006 г. За тази цел хълмът бе разделен на 6 големи сектора с площ от 8 до 12 дка,
а проучванията се ръководеха от сътрудници
от филиала на Археологическия институт във
Велико Търново. Разкопките на Сектор Север
обхванаха най-северния край на хълма, с главен ръководител Константин Тотев. Вече трети
сезон имам възможност да работя в този екип,
като помощник-ръководител, заедно с Евгeни
Дерменджиев от РИМ - Велико Търново (Тотев, Дерменджиев, Караилиев 2008, 682-685).
Настоящите проучвания на обекта бяха съобразени с извършените тук преди 130 години
разкопки, когато е разкрита църква № 2 и малка
част от Северната кула на крепостта. През новите археологически сезони на площ от 3 дка
са разкопани: Северната кула, Северната порта
и сграда І, части от Източната и Западната крепостни стени, малка част от друга монументална сграда ІІ, голям некропол, улица и църква №

19 с некропол около нея, разпределени в четири големи обекта: І, ІІ, ІІІ и ІV (обр. 1).
Преди началото на проучванията в сектора
личаха само някои от зидовете на Северната кула
и консервираните стени на църква № 2. Цялата
площ на обекта беше обрасла с дървета и храсти, сред които се очертаваха отделни валове и
хълмчета с височина до 1 м. Сграда І, която изцяло се проучи през 2007 г. (обр. 2), не е известна
от писмени извори и досега не е изследвана чрез
археологически разкопки (Тотев, Дерменджиев,
Караилиев 2008, 684). В настоящата статия са
представени новите резултати по отношение на
нейната архитектура, стратиграфия, датировка,
периодизация, реконструкция и предназначение.

Обр. 1. Велико Търново. Крепостта на хълма Трапезица - поглед от югоизток
Fig. 1. Veliko Turnovo. The castle on the Trapezitsa hill
from southeast.

Обр. 2. Велико Търново. Крепостта на хълма Трапезица - поглед от югоизток
Fig. 2. Veliko Turnovo. The castle on the Trapezitsa hill.
Building I from southeast.
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Архитектура
Сграда І отстои на 5,20 м южно от южната
стена на Северната кула на крепостта и по цялата си дължина е долепена към вътрешното
лице на западната крепостна стена (обр. 2, 3).
Изградена е с двулицева зидария от едри и средни ломени камъни, споени с калов разтвор. Стените ú са запазени на височина от 0,40 м до 1
м. Основите са вкопани в средновековен пласт
с дебелина до 0,40 м, като фундаментите на
северната половина на сградата стъпват върху

Обр. 4. Велико Търново. Крепост на хълма Трапезица. Помещение 1 - поглед от изток
Fig. 4. Veliko Turnovo. The castle on the Trapezitsa hill.
Room 1 from east.

Обр. 3. Велико Търново. Крепост на хълма Трапезица. План на Сграда І (по К. Тотев). 1. Помещение
1; 2. Помещение 2; 3. Помещение 3; 4. Помещение
4; 5. Помещение 5; 6. Помещение 6; 7. Помещение
7; 8. Фундамент на стълбище; 9. Фундаменти на
чардак; 10. Западна крепостна стена; 11. Северна
кула; 12. Северна порта; 13. Трасе на Главната улица от Сверената порта
Fig. 3. Veliko Turnovo. The castle on the Trapezitsa hill.
Plan of Building I (according to K. Totev). 1. Room1;
2. Room 2; 3. Room 3; 4. Room 4; 5. Room 5; 6. Room
6; 7. Room 7; 8. Staircase foundations; 9. Veranda
foundations; 10. The west curtain-wall; 11. North
tower; 12. North Gate.

скалата. Северозападният ъгъл на сградата (заедно с част от западната крепостна стена) и три
участъка от източната ú стена, с обща дължина 8
м, както и една от вътрешните разпределителни
стени, са изцяло разрушени при прокарването
на съвременния път. Денивелацията на терена в
очертанията на сградата е малка, с посока север
- юг, като разликата в двата ú края е само 0,65 м.
Сграда І има общо 7 помещения, верижно разположени по цялата й дължина (обр. 2).
Помещение 1 е най-голямо по площ - 35 м2,
и обхваща северната част на сградата (обр. 3
1). Има почти правоъгълна форма, с дължина
на западната и източната стена 6 м и 6,30 м, а
на северната - 5,50 м, при ширина 0,80 м (обр.
4). Вътрешната южна стена на помещение 1 е
запазена на дължина само 0,80 м и е широка
0,60 м. Тя не е достигала до западната крепостна стена, към която е долепена сграда І. Максималната ú дължина е била не по-голяма от 3
м, което оставя вход, широк около 2,50 м към
южното, съседно помещение 2. Входът на помещение 1 се е намирал на източната му стена.
Неговата ширина е била около 2 м, но точният ú
размер не можа да се установи, защото страниците са разрушени. Подът е направен от трамбована жълта пръст, която всъщност е пластът,
покриващ скалната основа на хълма.
Помещение 2 e с площ 30 м2, дължина на
източната и западната стени 5,10 м и 5,40 м, а
на южната - 5,10 м (обр. 3 2, обр. 5). Източната
стена е доста тясна - само 0,55 м, докато южната
е широка 0,75 м. На разстояние 2,90 м от югозападния ъгъл, долепен до крепостната стена,
се разкри каменен фундамент с размери 0,90 м
х 1,10 м и запазена височина 0,30 м. Иззидан е
от 3 реда камъни на калова спойка и е фундиран в пласт кафява пръст. Входът на помещение
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2 не се откри - възможно е той да остава на
източната стена, под трасето на съвременния
път, но не е изключено и в помещението да се
е влизало през помещение 1. Подова настилка
не се откри. На нивото на пода помещението е
запълнено с кафява пръст.
Помещение 3 е по-малко по площ - 13 м2
(обр. 3 3). То има издължена в източна посока
правоъгълна форма с дължина 5 м и ширина
2,60 м (обр. 6). Ширината на южната му стена
варира - от 0,60 м до 0,80 м, а източната е 0,70
м. Входът на помещение 3 (ширина 1,40 м),
разположен при североизточния ъгъл, е единственият от входовете на сградата, обърнат на
юг. Подът на помещението е направен от добре
трамбована жълта пръст с дебелина 0,10 м.
Следващите помещения в южна посока на
сграда І са по-тесни и са долепени на фуга към
южната фасада на помещение 3 (обр. 3 4, 5, 6, 7).
Помещение 4 е с трапецовидна форма, с
площ само 4,9 м2 (обр. 3 4). Дължината на северната и южната му стени е 2,50 и 2,40 м, а на
източната и западната - 2,10 и 1,90 м (обр. 6,
обр. 7). Ширината им също е различна - на източната е 0,60 м, а на южната - 0,50 м. Входът на
помещението се намира в североизточния ъгъл
и има ширина 1,05-1,15 м. На пода на помещението се разчистиха няколко плоски камъка от
настилката. В северната част се разкри петно
горяла пръст с пепел и въглени от огнище с диаметър 0,50 м.
Помещение 5 е с трапецовидна форма с
площ 7,5 м2 (обр. 3 5). Дължината на северната
и южната му стени е 2,50 м, а на източната и
западната - 2,90 м и 3,10 м (обр. 5). Ширината
им е 0,50-0,70 м. Входът на помещението е разположен в североизточния ъгъл и е широк 0,80
м. В средата и южната част на помещението се
разчистиха няколко плоски камъка от подовата
настилка, поставени върху пласт кафява пръст.
Помещение 6 първоначално е било по-голямо (с дължини на северната и южна стени
съответно: 2,60 и 2,80 м, а на източната и западната - 4,40 м) и площ от 12 м2 (обр. 3 6).
По-късно, посредством тънка стеничка то е
разделено на две по-малки помещения (0,40
м) (обр. 9). Размерите на северното помещение 6а са: 2,50 х 2,40 м, а на южното помещение 6б: 2,70 х 1,50 м. Помещение 6, както и
новите помещения 6а и 6б, нямат вход (обр. 3
6). В помещение 6а, наредени до вътрешното
лице на западната крепостна стена, се откри
редица от четири големи камъка, оформящи
пейка, с ширина 0,40 м, дължина 1,50 м и височина 0,20 м (обр. 9). Такава пейка е имало
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Обр. 5. Велико Търново. Помещение 2 - поглед от
изток
Fig. 5. Veliko Turnovo. Room 2 from east.

Обр. 6. Велико Търново. Помещения 3 и 4 - поглед
от изток
Fig. 6. Veliko Turnovo. Rooms 3 and 4 from east.

Обр. 7. Велико Търново. Помещение 4 - поглед от
изток
Fig. 7. Veliko Turnovo. Room 4 from east.

и до източната стена, но от нея е запазен само
1 камък.
Подовата настилка в помещение 6 е била
направена от каменни плочи, няколко от които
са запазени в северната му част. Тя е стъпвала
върху пласт пепел и шлака, разстлан по дъното
на бъркало за бял хоросан с размери 2 х 4,20
м. Последното е долепено до вътрешното лице

Обр. 8. Велико Търново. Помещение 5 - поглед от
изток
Fig. 8. Veliko Turnovo. Room 5 from east.

Обр. 9. Велико Търново. Помещение 6 - поглед от
юг
Fig. 9. Veliko Turnovo. Room 6 from south.

Обр. 10. Велико Търново. Трапецезица. Помещение
7 - поглед от изток
Fig. 10. Veliko Turnovo.Trapezitsa. Room 7 from east.

на крепостната стена и е затиснато от северната
стена на помещение 6 и допълнително направената разделителна стена в неговата вътрешност.
Върху южния край на бъркалото е направено
по-малко бъркало с розов хоросан. Очевидно
хоросаните от двете бъркала са използвани при
строежа на църква № 2, намираща се само на
10 м в източна посока, защото по южната ú фа-

сада се откри и хидрофобна мазилка. В средата на голямото бъркало са вкопани два детски
гроба - № 3 и 4 (обр.3 6). Под нивото на пода в
помещение 6б се откри кръгло петно обгоряла
пръст от огнище и шлака, най-вероятно останки от малка ковашка работилница.
Помещение 7 е последното помещение на
сграда І и има площ 7,7 м2 (обр. 3 7). Дължината на
южната, западната и източната му стени е 2,80 м, а
на северната - 2,70 м (обр. 10). Подът е направен от
трамбована пръст, но настилка не се откри.
Застъпен от източната стена на помещение
4 и 5 се откри еднолицев зид от ломени камъни на калова спойка, с дължина 5,10 м, ширина
0,40-0,60 м и височина 0,20-0,25 м (обр. 7, 8).
Зидът преминава под нивото на праговете на
входовете на двете помещения и явно е служил
за фундамент на дървена конструкция.
Западната крепостна стена беше разкрита
на дължина 45 м (обр. 3 10). Тя е започвала от
Северната порта и е трасирана по самия ръб на
скалния венец, който в този участък от хълма
е с малка височина - около 3 м и постепенно
се снижава в южна посока (обр. 2). Началото
на крепостната стена, заедно с портата, част
от трасето на пътя, водещ към нея, и скалният
венец, са изцяло унищожени (обр. 5). Стените
на Северната порта са били с дебелина до 4 м,
но началото на западната крепостна стена е с
дебелина само 2 м (обр. 3 10, 12). След това,
в южна посока дебелината на стената нараства
до 2,60 м., а денивелацията в двата ú края е 7
м. Иззидана е с големи и средни по размер ломени камъни, споени с бял хоросан, и мощен
емплектон между двете външни лица, в който
не се откриха легла на сантрачи. Запазена е от
1 до 5 реда камъни (височина до 1 м) над скалата, върху която е фундирана след изравнителен пласт хоросан. Отвътре крепостната стена
стъпва частично върху пласт кафява пръст със
средновековна строителна и битова керамика, с
дебелина 0,20 м, покриващ скалата.
Стратиграфия
От вътрешността и пред фасадите на сграда
І се изчерпаха насипи с височина до 1 м, състоящи се от кафява пръст и ломени камъни от
стените на сградата и натрошени керемиди от
покрива ú. В този пласт имаше и значително количество фрагментирана кухненска и сграфито
керамика от ХІІІ-ХІV в., дребни предмети и монети (обр. 11, 12). В помещение 1 се откриха:
eдна орязана латинска имитация (първа половина на XIII в.); медна монета на цар Константин Асен (1257-1277 г.) и монета на цар Иван
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Обр. 11. Велико Търново. Находки от Сграда І
Fig. 11. Veliko Turnovo. Finds from Building I.

Шишман (1371-1395 г.). Колективната находка,
разкрита в югозападния ъгъл на помещение 3,
се състои от 16 медни орязани латински имитации (първа половина на XIII в.) (обр. 12 1).
При престъргването на огнището в помещение
4 се откриха три медни монети: една орязана
латинска имитация (първа половина на XIII
в.); монета на цар Иван Александър (1331-1371
г.) и 1 българска имитация от края на XIV в., а
пред входа му - медна монета на султан Бая-
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зид (1389-1402 г.). В средата на помещение 4
е била закопана колективна находка от десет
медни монети: 6 орязани латински имитации
(първа половина на 13 в.); една монета на цар
Константин Асен (1257-1277 г.); една монета на
император Михаил VІІІ Палеолог (1261-1282
г.); 1 монета на император Андроник ІІ Палеолог (1282-1328 г.); 1 монета на император Андроник ІІ Палеолог с Михаил ІХ (1295-1320 г.)
(обр. 12 2). При престъргването на пода в поме-

щение 5 се откриха пет медни монети: 3 орязани латински имитации (първа половина на 13
в.); 1 монета на император Андроник ІІІ Палеолог (1328-1341 г.) и 1 българска имитация от
края на ХІV в. В помещения 6а и 6б се откриха
по една орязана латинска имитация (първа половина на XIII в.). В буца хоросан от бъркалото
в помещение 6, попаднала в насипа на гроб №
3 при вкопаването му, беше залепнала орязана
латинска имитация (първа половина на ХІІІ в.).
В каловата спойка на източната стена на помещение 1 имаше една орязана латинска имитация (първа половина на XIII в.).
Под този насип остават пласт жълта пръст (в
помещения 1 и 3); пепел, шлака и хоросанови
бъркала (в помещение 6). Самите бъркала лежат върху друг пласт кафява пръст, съдържащ
средновековна керамика. Най-отдолу е скалната основа на хълма.

Обр. 12. Велико Търново. Монети от сграда І. 1. Колективна монетна находка от помещение 3 (първа
половина на XIII в.); 2. Колективна монетна находка от помещение 4 (начало на XIV в.)
Fig. 12. Veliko Turnovo. Coins from Building I. 1. Coin
hoard from room 3 (the first half of 13th century); 2. Coin
hoard from room 4 (the beginning of 14th century).

Пeриодизация
Представените данни за архитектурата, стратиграфските наблюдения, нумизматичния материал, както и резултатите от разкопките на Северната кула, западната и източната крепостни
стени и некропола край църква № 2, позволяват
да се направи относителна и абсолютна хронология на периодите на строителство на сграда І
(Тотев, Дерменджиев, Караилиев 2008, 682-685;
Тотев, Дерменджиев, Караилиев 2009).
Първи период. Северната част на сградата
е построена непосредствено след изграждането
на западната крепостна стена в първите години
на XIII в., като е включвала само трите най-големи помещения (обр. 3 1, 2, 3).

Обр. 13. Велико Търново. Източната фасада на сграда І (Втори строителен период) - реконструкция.
Fig. 13. Veliko Turnovo. East face of Building I (Second building period) - reconstruction.
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В края на ХІІІ или началото на ХІV в. сграда І е разширена в южна посока с добавянето
на още четири по-тесни помещения (обр. 3 4, 5,
6, 7). Така тя получава окончателния си силно
издължен в южна посока план с обща дължина 31,80 м и ширина от 3,20 м до 6,40 м. През
този период е направена само една вътрешна
реконструкция, като помещение 6 е разделено
на две по-малки помещения (обр. 3 6). Сграда
І функционира до края на ХІV в., след което е
изоставена и изцяло разрушена.
Реконструкция
Сграда І е имала два етажа (обр. 13). Липсата на мазилки, овъглено дърво и гвоздеи в насипите позволяват да се приеме, че и двата етажа са били изградени от камък. Височината на
сградата явно е била съобразена със западната
крепостна стена, която е била висока около 6
м до нивото на бойната пътека (Дерменджиев
2009). Поради това може да се допусне, че всеки етаж е бил с височина между 2,30-2,50 м.
Горният край на трискатния керемиден покрив
(височина до 1,50 м) е подравнен с бойната пътека. Сградата е имала по 1 вход на източната
стена за помещение 1 и 2, и отделен вход за помещение 3. За изкачване на горния етаж е направено дървено стълбище, чийто фундамент е
долепен до крепостната стена в очертанията на
помещение 2 (обр. 3 8).
И през втория строителен период новопостроеният тесен корпус на сградата е бил
двуетажен. Той обаче, е с открит чардак, разположен само пред помещение 4 и 5 (обр. 13).
Вътрешният му край стъпва на еднолицевия
фундамент, иззидан пред източната фасада на
двете помещения, от каменните подложки за
външните носещи стълбове се откриха само
единични камъни (обр. 3 9). Самият чардак
е с размери: 5,50 м и ширина 2,50 м - като е
подравнен с източната фасада на старата част
на сграда І. Дървеното стълбище към втория етаж на новата част на сграда І извежда
именно към този чардак. За основа е използван южният край на фундамента на чардака,
а самото стълбище е долепено към източната фасада на помещения 4 и 5, а двата входа,
водещи към тяхната вътрешност са оставали
под него.
От чардака се е влизало в помещенията на
втория етаж, разположени над помещения 4 и 5.
В другите две помещения (намиращи се в южния край на втория етаж), които явно са били
свързани с общ вход, е имало достъп единствено от помещението над помещение 5.
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Подовото ниво в помещения 6 и 7 следва
наклона на терена в южна посока и затова етажът и покривът над тях остават по-ниско от останалата част от сградата. По тази причина и
височината на крепостната стена е намалявала
стъпаловидно. В тези две помещения, без директен външен вход (обр. 3 6, 7), е можело да
се слезе по дървени вътрешни стълби само от
помещенията над тях.
Предназначение
Данните и находките от археологическите
разкопки на сграда І позволяват да се установи
със сигурност нейното предназначение (обр.
2). Големите сгради, разположени в близост
до градските порти на много от средновековните български градове са определени, като
сгради с военно предназначение или казарми.
Такива са например сградите до Главния вход
на цитаделата на хълма Царевец в столичния
Търновград (Николова 1986, 241), в цитаделата на Червен (Димова 1985, 37-41), в Шумен
(Антонова 1995, 53, 66), Ловеч (Чангова 2006,
50-54q 68-74), Хоталич (Симеонов 2007, 30),
(Нешева, Цветков, Серафимова, Стоянов, Комитова, Миланова, Писарева, Попова 1989,
135), Мелник (Нешева 2008, 85 и сл.), Перник
(Чангова 1983, 22) и др.
Сграда І е разположена непосредствено
до Северната порта на крепостта на хълма
Трапезица, като я фланкира от юг (обр. 3 12).
Поради това улицата, започваща от портата,
преминава край северната фасада на сградата, после завива на юг и продължава пред източната ú фасада (обр. 3 13). По този начин
сграда І се оказва пряко свързана с Главната порта и с основната улична комуникация
на крепостта, както е при всички посочени
по-горе военни сгради в другите градове.
Етажите, значителните по площ и брой помещения на сградата, особено след нейното
разширение, показват, че тя е била обитавана
от голям брой хора. Откритите предмети в помещенията: желязна шпора, желязна тока за
конска амуниция, два железни ножа, желязно острие, връх на желязна стрела, костена
закопчалка за колчан (обр. 11), показват със
сигурност военното занятие на тези хора.
Посоченото дотук дава основание да се приеме, че в определен етап на съществуване сграда І е имала чисто военно предназначение. В
нея са пребивавали войници свързани с охраната на Северната порта и крепостта. Вероятно
те не са били пряко ангажирани със защитата
на портата при обсада и военни действия, както

и при обхождането на западната крепостна стена, защото тези задължения явно са изпълнявани от войниците, настанени в Северната кула
(Дерменджиев 2009).
Най-вероятно в сграда І са били разквартирувани войниците, поддържали реда на
територията на крепостта, както и режима
за влизане и излизане от Сверената порта и
нейната охрана през нощта. В тази връзка
може да се допусне, че големите помещения
на първия етаж с широките врати са използвани за конюшни, а спалните помещения са
били разположени на втория етаж. Свързано
с функционирането на сградата през първия
строителен период явно е огнището и разпилените край него пепел и шлака, открити под
пода на по-късното помещение 6. В случая
изглежда става въпрос за останките от временна ковашка работилница, която е служила
за изработка и ремонт на оръжие и снаряжение. По-късно е построена нова голяма ковачница, разположена южно от сграда І (Тотев,

Дерменджиев, Караилиев 2008, 685).
Разширяването на сградата през втория период изглежда е свързано с увеличението на
броя на войниците, заети с полицейско-охранителните функции, и направата на складови помещения. Изглежда че помещения 6 и 7, които
нямат външни входове и в тях е можело да се
влезе само от нивото на втория етаж, са използвани за временен затвор.
Представената военна сграда, заедно със
Северната кула и Северната порта е част от
фортификационния комплекс, отбранявал целия северен сектор на средновековната крепост на хълма Трапезица (обр. 1). Сграда І, на
този етап от разкопките, е първата казарма,
която може да се свърже с полицейско-охранителна част, поддържаща обществения ред.
В тази връзка е допустимо в нея да е бил настанен и командира ú, което придава на сградата и известни представителни функции,
свързани с военното управление на крепостта през ХІІІ-ХІV в.
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The military building by the North Gate of the Trapezitsa Castle in
Veliko Turnovo (Summary)
Plamen Karailiev
The building located next to the North Gate of
the Medieval castle on the Trapezitsa hill, that was a
part of the capital Turnovgrad (fig. 1), was entirely
excavated in 2007 under the direction of Konstantin
Totev (NAIM - BAS) and with cooperation with
Evgeni Dermendjiev (RHM – Veliko Turnovo) and

Plamen Karailiev (AM - Radnevo). The building
is not mentioned in the written sources and has
not been excavated so far (fig. 2). This article
presents the results of its investigations in terms
of architecture, stratigraphy, dating, periodisation,
reconstruction and function.
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Building I is built onto the internal face of
the western curtain-wall (fig. 2, 3). It is made of
broken stones set in a mud mortar. The walls are
preserved up to 1 meter in height and between 0.40
meters to 0.80 meters in width. The foundations of
the building are dug through the Medieval layer to
reach the rocky bedrock.
The building is rectangular in plan and is 31.80
meters long, from 3.20 meters to 6.40 meters wide
and has seven rooms. Room 1 covers an area of 35
m2 and is 6.30 meters x 5.50 meters, the entrance
is in the eastern wall (fig. 3 1, fig.4). Room 2 has
an area of 30 m2 and is 5.40 meters x 5.10 meters
(fig. 3 2, fig.5). The entrance is in the eastern wall.
Room 3 has an area of 13 m2 and is 5 meters x
2.60 meters (fig. 3 3, fig.6). The entrance is next
to the northeast corner. Room 4 covers an area of
4.9 m2 and is 2.50 meters x 2.10 meters (fig. 3
4, fig.7). The entrance is in the northeast corner.
Room 5 has an area of 7.5 m2 and is 2.50 meters x
3.10 meters, the entrance is in the northeast corner
(fig. 3 5, fig. 8). Initially room 6 was the largest
of all (2.80meters х 4.40m) and had an area of
12 m2 (fig. 3 6, fig. 9). Later it was divided into
two smaller rooms: room 6а (2.50 meters х 2.40
meters) and room 6б (2.70 meters х 1.50 meters).
Room 7 has an area of 7.7 m2 and is 2.70 meters x
2.80 meters (fig. 3 7, fig.10).
The part of the western curtain-wall that serves
as the west wall of building I is 2 – 2.60 meters
wide and up to 1 meter high (fig. 2, fig. 3 10, fig.
5). It is made of large and medium-sized broken
stones set in white mortar.
The fill inside building I consisted of brown
soil, broken stones and tiles. There was also
a significant amount of coarse ware, sgraffito
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pottery, miscellaneous finds and 41 copper
coins from the 13th -14th century AD (fig. 11,
fig. 12).
First period: The north part of the building
was built immediately after the construction of
the western curtain-wall in the first years of the
13th century AD and consisted of the three largest
rooms (fig. 3 1, 2, 3). Second period: At the end
of the 13th century or at the beginning of the 14th
century AD, the building was extended to the south
by the addition of four narrow rooms (fig. 3 4, 5, 6,
7). The building was in use till the end of the 14th
century AD, when it was abandoned and entirely
destroyed.
Building I was two-storied and had a tiled roof
in three parts (fig. 13). There were two entrances in
the eastern wall for rooms 1 and 2 respectively and
a separate entrance for room 3. A wooden staircase
was built to access the upper floor (fig. 3 8). The
extension built during the second period was also
two-storied. It had a veranda in front of rooms 4
and 5 and a wooden staircase leading to the second
floor (fig. 3 9).
The building was directly linked to the Main
Gate and the main street infrastructure of the castle
(fig. 3 12, 13). The presence of two floors, the
number of rooms with relatively large area and the
objects found in these rooms suggests that these
were inhabited by soldiers responsible for guarding
the entrance, the regime of access and exit through
the gate, and keeping order within the castle. It is
plausible that the commander of this army unit
was also residing there, which would imply some
representative functions to the building related to
the military control of the castle in the 13th – 14th
century AD.

