
 



 



Първите археологически проучвания на известния от писмените извори 

средновековен град Трапезица започват точно в неговата северна част, 

непосредствено след Освобождението /1878 г./ и с няколко прекъсвания 

продължават и през първата половина на ХХ в. Тогава на цялата площ на хълма са 

открити вече добре известните 17 църкви. Първоначално разкопките са ръководени 

от М. Дринов, В. Берон и френският археолог Ж. Сьор. Във връзка с тях е 

коментарът на Ф. Успенски, че при проучванията на Ж. Сьор „... се преследвала 

целта за търсене на някакви предмети и щом надеждата не се оправдавала, 

оставяли разкритото място и преминавали към друго.”, като същият добавя, че „ 

...трябва от душа да съжаляваме, че търновските старини не са вече под 

земята, където биха били на съхранение и биха могли да очакват по-щастливо 

разкриване.”  

По-различна е съвременната оценка за тези проучвания, тъй като голяма група 

ценни находки от Велико Търново още тогава са предадени в Народния музей – 

София, където се съхраняват и до днес.  

План на Трапезица след разкопките на Ж. Сьор, заедно с всички разкрити 

църкви, направили инженерите от търновския технически участък П. Абаджиев и Р. 

Михайлов. В периода 1903-1904 г. В. Димов, команидирован художник-реставратор 

на Народния музей – София, извършва описание на църквите и изработва графична 

документация на запазената живопис и маслени копия на платно.  

План и описание на Трапезица прави К. Шкорпил в обширната си студия „План 

на старата българска столица – В. Търново”, като обръща особено внимание на 

укрепителната система. През 30-те години на ХХ в. Т. Николов и Д. Цончев 

предприемат поредните разкопки в североизточния край на хълма, а Н. 

Мавродинов, който също извършва теренни проучвания, влючва своите 

наблюдения за трапезишките църкви в труда си за еднокорабната и кръстовидна 

църква в българските земи до края на ХІV в.  

В навечерието на честването на Юбилея по случай 1300 годишнината от 

създаването на българската държава през 1980 г. започна подготовката за 

провеждането на системни археологически разкопки на Трапезица. Извършен беше 



ремонт на пътя към Северната порта, като трасето се покри с бетонови плочи. 

Създадоха се над 10 колектива с археолози от Филиала на АИМ при БАН и 

Историческия музей във Велико Търново, които след разпределението на обектите, 

трябваше да ръководят проучванията. Мащабно подготвената програма за 

археологическо проучване на Трапезица обаче пропадна, тъй като приоритетно се 

наложи решението да завършат разкопките на южния склон на хълма Царевец. 

След дълго прекъсване, едва в края на ХХ в., започна подготовка за нова 

археологическа кампания на Трапезица, осъществена през 1992-1995 г. от 

сътрудници на Филиала на АИМ при БАН, която беше осигурена със средства от 

Градската асоциация за туризъм и култура във Велико Търново. Проведоха се 

разкопки на църкви № 5 и № 8, както и в участъците при Югоизточната порта, 

южната и западната крепостна стени. Подготви се стратегия за проучванията, 

приоритетно в две посоки: фортификация на крепостта и църковни ансамбли. 

Разкопките се ръководиха от Й. Алексиев, Зл. Генова, М. Долмова и К. Тотев. 

Липсата на финансова обезпеченост и синхрон при възстановителните работи и 

проучванията на Археологическия институт доведе до прекратяване на разкопките 

и сериозни поражения на част от защитните покрития на църквите. Някои 

резултати, материали и планове от тези разкопки публикуваха Й. Алексиев и М. 

Долмова в отделни научни и популярни издания.  

 Последните разкопки на хълма Трапезица се провеждат по нова 

дългосрочна програма на Националния Археологически институт с музей при БАН, 

финасирана със средства от Министерството на културата на Република България. 

Проучванията в северната част на средновековната крепост (Сектор Север с площ 

близо 10 дка)  продължават вече четвърти сезон (2007-2010 г.) под ръководството 

на К. Тотев /НАИМ при БАН, Филиал Велико Търново/, Е. Дерменджиев /РИМ – 

Велико Търново/ и П. Караилиев /АМ – Раднево/.  

Предварителният план на проучвателския екип е съобразен с предишните 

разкопки, извършени тук преди 130 години, тъй като от първите сведения за 

Северната кула не става ясно дали тя е била проучвана чрез археологически 

разкопки. От старите проучвания заслужава внимание и църква № 2, определена 



като такава поради откриването при разкопките на запазени на място стенописи и 

един каменен релеф с изображение на архангел.  

Новите археологически разкопки в северната част на хълма Трапезица вече 

имат конкретни резултати по отношение градоустройството и фортификацията на 

тази втора по значимост крепост на столично Търново. Тук се виждаха само някои 

от стените на Северната кула и консервираните зидове на църква № 2. Мащабните 

проучвания се провеждаха ежегодно в продължение на четири месеца със 

значителен брой работници и екип от специалисти, като обхванаха площ близо 3 

дка. Разкрити са 45 м от Западната крепостна стена, част от трасето на Главната 

улица от Северната порта към Централния площад на града, Северната кула, 20 м от 

Източната крепостна стена, Военна сграда до Северната порта, железарска 

работилница, 147 гроба от некропола на църква № 2, представителна сграда с 

внушителни размери, както и неизвестна до сега църква № 19, заедно със 74 гроба 

от нейния некропол. За някои от новоразкритите обекти в специализираната 

литература са отпечатани отделни статии или предварителни съобщения.  

Новоразкритите през тези три години църкви, сгради и крепостни съоръжения, 

намерения в тях разнообразен археологически материал, особено инвентара в 

гробовете (златни и сребърни накити и златосърмен текстил) от некрополите на 

църкви № 2 и № 19, както и редките предмети на християнския култ, бяха подробно 

отразени в местия и столичен ежедневен и периодичен печат.   

Запазването на разкритата архитектура след разкопките в Сектор Север 

предизвика сериозни проблеми, тъй-като вече трети сезон стените презимуваха без 

необходимите консервационно-реставрационни работи, защото предписаните 

укрепителни дейности не се извършиха. В края на 2008 г. беше направен опит за 

укрепване със скеле на най-застрашените от новоразкритите зидове на Северната 

кула, но средства за консервация не останаха. Подобна ситуация възникна и през 

декември 2009 г., независимо, че беше осигурена целева субсидия за аварийна 

консервация, осъществявнето на която обаче се възпрепятства от зимните условия 

и високия скален венец на хълма. Подобна картина се повтори и с църква № 19, 

открита през 2008 г., зидовете на която са оцелели малко над основите. Едва в края 

на декември 2009 г. останките от нея бяха подновени, за да може да се фиксира и 



запази поне плана на този новооткрит храм. Друг е случаят с Военната сграда, 

разкрита през 2007 г., непосредствено до Северната порта. Помещенията от нея 

временно бяха запълнени с филц, за да се изпълни консервацията на 

новоразкрития участък от Западна крепостна. През 2010 г. тази Военна сграда също 

беше изцяло консервирана и експонирана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


