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Как е открит?
През октомври 1972 година 22-годишният багерист Райчо Маринов прокопава траншея 

за прокарване на подземен кабел за електричество в Западната промишлена зона на Варна. 
По време на работата той забелязва, че в изкопаната пръст има метални изделия и кремъчни 
сечива. Райчо ги събира и ги отнася в родното си село Аспарухово, община Дългопол, Варнен-
ска област. Уведомен е Димитър Златарски, уредник на музея в Дългопол. На 27 октомври той 
посещава дома на Райчо Маринов и с протокол приема 27 златни предмета, 6 медни сечива и 3 
кремъчни пластини, които по-късно са предадени във Варненския археологически музей.  

На 2 ноември Райчо Маринов пристига във Варна и показва на археолозите мяс-
тото на находката. При разчистване на траншеята е установено, че на това място има 
некропол от късната каменно-медна епоха (халколит).

В началото за научен ръководител на разкопките е назначен Михаил Лазаров, а за негов 
заместник – Иван Иванов. От 1975 г. Иван Иванов е единственият научен ръководител на 
проучването на некропола. Разкопките се провеждат до 1991 г. 

Къде се 
намира?
Варненският некропол 

е разположен на около 6 км 
западно от центъра на гра-
да, на 400 м северно от Вар-
ненското езеро, върху тераса 
с лек наклон на юг, на 12-18 
м надморска височина. Той 
е плосък, безмогилен. Пове-
чето от ямите са вкопани в 
слой плътна сивожълта гли-
на. Площта на разкопания 
участък е 7 500 m2. 

Колко са гробовете и какво е намерено в тях?
Открити са 315 гроба. Над половината от гробовете са разрушени в древността от 

животни и от корени на дървета, от по-късни гробове, от селскостопански дейности.
В почти всички гробове са положени различни предмети. Най-често това са глинени съдо-

ве. В 140 гроба са открити кремъчни сечива; в 58 – каменни брадви, длета, тесли или гладилки; 
в 78 – сечива и оръжия от мед, в 76 – изделия от рог и кост. В над 80% от гробовете са открити 
разнообразни накити, направени от различни материали – злато, мед, минерали, но най-ве-
че – от черупки на средиземноморските мекотели Spondylus и Dentalium, които не живеят в 
Черно море. Съдовете лежат около черепа или върху горната половина на гърдите. Сечивата 
и оръжието също се намират в тази област или около ръцете. Накитите са върху частите от 
тялото, върху които са били носени и приживе – диадемите на главата, гривните – на ръцете, 
пръстените – на пръстите и т.н.



Гробовете могат да бъдат разделени на две големи групи – такива, които съдържат 
човешки останки и такива, в които те липсват. 

В зависимост от позицията на скелета гробовете с човешки останки се делят на две под-
групи – със скелет в изпънато и със скелет в свито положение. Мъртвите са погребвани с глава 
на североизток.

Скелетите в изпънато положение лежат по гръб. Краката са изпънати, понякога скръс-
тени в областта на глезените. Ръцете най-често са силно свити в лактите, при което дланите са 
в района на ключицата. В тях обикновено мъртвият е държал бойна брадва или глинено съдче. 
По-рядко ръцете са изпънати покрай тялото или едната е изпъната, а другата – свита.

В тази група ярко изпъква гроб на 45–50-годишен мъж (гроб 43).  Това е най-богатият 
гроб със скелет. Златните предмети са 990 броя с общо тегло 1516 грама. Изключителното 
богатство на гробни дарове – ритуална дреха, обшита със златни апликации и златни и кар-
неолови мъниста; шапка, украсена със златни пластини; обеци, огърлица и гривни от златни 
халки; гривни от черупката на Spondyllus; копия с меден и с кремъчен връх; лък и колчан, укра-
сени със златни обковки; каменна и медна брадви и др. – както и наличието на скиптър – ка-
менна брадва, чиято дръжка е обкована със злато, дават основания да се предполага, че в него 
е погребан вождът на тази изключителна общност. Очевидно, освен военна, той е притежавал 
и религиозна власт.

За свитите скелети обичайната позиция е надясно. 
В гробовете със скелети в свито положение като цяло даровете са по-малко, отколкото в 

тези в изпънато положение. Доста по-рядко в тях се срещат метални изделия. В повечето слу-
чаи освен керамични съдове в тях се откриват разнообразни елементи на костюма – огърлици 
от мъниста от различни материали – злато, минерали, черупки на мекотели; амулети, гривни, 
апликации и др.

Поради лошото състояние на костите информацията за пола и възрастта на погребаните е 
оскъдна. На този етап разполагаме с определения само за 62 индивида. За мъжете е характер-
но погребването в изпънато по гръб положение, а за жените и децата – в свито надясно.

В 47 гроба липсват човешки кости и те могат да се приемат за резултат от символич-
ни погребения на членове от общината, загинали (или починали) далеч от нея. Вероят-
но съществуващите религиозни норми са повелявали ритуално погребване на духа на умре-
лия, за да бъде той и в задгробния свят сред своето семейство.

В три от символичните гробове, на мястото, където би трябвало да лежи главата на мърт-



веца, са открити изображения на човешки лица от непечена глина. Някои от частите им са 
маркирани със златни предмети – правоъгълна пластинка за уста и кръгли пластини вместо 
очи. Така оформените “лица ” са носили многобройни украшения – златна диадема върху чело-
то, златни „гвоздейчета”-пиърсинг на горната и долната устни, по няколко златни халки-обеци 
на ушите и огърлица от мъниста от черупки на средиземноморските мекотели Spondyllus и 
Dentalium или от различни минерали, на които са били окачени златни амулети. 

В гробната яма са положени и разнообразни гробни дарове – украшения, съдове от изпе-
чена глина или мрамор. В тези комплекси са извършени погребения на антропоморфни скулп-
тури, чиито глави са били моделирани от глина, а телата – от слама или прътена конструкция, 
също обмазана с глина. Скулптурите са били по-малки от реалните размери и са изобразявали 
индивиди от женски пол – реални или обожествени.

В другите 44 симво-
лични гроба размерите на 
ямата и гробният инвентар 
са същите, както при „нор-
мален” гроб, но в тях не са 
намерени човешки кости. 
Тази група е доста разнород-
на. Има гробове почти без да-
рове, но има и много богати. 
Това са гробове № 1, 4 и 36. 
Теглото на златните предме-
ти, намерени в тях е повече от 
половината от общото тегло 
на всички гробни дарове от 
злато, открити в некропола. 
Във всеки един от тях е намерен скиптър – символ на висша светска или духовна власт. Особен 
интерес представлява гроб 4, съдържащ, наред с големия брой медни сечива и златни накити, 
два керамични съда, украсени със златна паста.

Варненският некропол е един от немалкото къснохалколитни некрополи, проучени на 
територията на североизточната част на Балканския полуостров. Сравнявайки го обаче с ос-
таналите паметници – дори и днес, повече от три десетилетия след откриването му, не можем 

да омаловажаваме уникал-
ността и богатството му. 

На първо място интере-
сът към този блестящ памет-
ник е предизвикан от разноо-
бразието и многобройността 
на гробните дарове. Сред тях 
най-голям интерес предиз-
викват златните предмети. Те 
са над 3 000 на брой, а общото 
им тегло надвишава 6 кг. Раз-
пределението им по гробове 
е доста показателно: открити 
са само в 62, но теглото на на-
мерените само в гробове 1, 4 
и 36 и 43 е над 5 кг.



Теглото и количеството на златните находки от Варненския некропол надвишават всички 
открити досега синхронни предмети от този благороден метал в целия свят. Това, както и на-
личието на множество изделия, които не се срещат на друго място, позволяват да приемем, че в 
района около днешния гр. Варна е функционирал производствен център за обработка 
на злато, от който се разпространяват готовите предмети. 

Наличието на металообработващ център се потвърждава и от големия 
брой медни изделия. Те са 160. Досега не е открит друг паметник с такава 
концентрация на медни находки. Сред тях има образци, срещащи се 
само в района около днешния град Варна.

Във Варненския некропол са открити над 230 кремъчни се-
чива. Особено място сред тях заемат дългите пластини, при 
които дължината на някои екземпляри надхвърля 30, по-
някога дори 40 см. В гробовете са открити и над 90 изде-
лия от камък – предимно брадви и тесли. Намерени са 
и над 650 глинени съда. 

От черупките на Spondyllus са направени около 1 
100 накита – гривни, мъниста и апликации; открити са и 
над 12 200 черупки от Dentalium.

Значителната разлика във вида и качеството на 
гробния инвентар е обусловена от социалното поло-
жение на починалите. Обособяването на занаятите 
(рударство, металургия) и прототърговията от зе-
меделието и скотовъдството създава предпоставки 
за промяната на обществените структури и кон-
центрирането на властта в ръцете  на неголяма гру-
па хора – погребаните с многоброен и разнообразен 
инвентар. От тази гледна точка Варненският некро-
пол илюстрира ранния етап от зараждането на класово 
общество. Златните предмети са атрибути, демонстрира-
щи социалния статут на притежателите им. Те имат по-ско-
ро сакрално-символическо значение, а не са индикатор на богатство. 



Това в пълна степен се отнася и за останалите 
находки. Важно е да се напомни, че богати-
те гробове, освен многобройни украшения, 
съдържат и разнообразни оръжия – лъкове, 
стрели, копия, бойни брадви – което не само 
потвърждава хипотезата за контрол, но и сви-
детелства за пряката връзка между властта и 
военното командване.

Някои учени предполагат, че Варнен-
ският некропол е култово място, където са 
погребвани вождовете на различни племена 
или групи, влизащи в състава на голям меж-
дуплеменен съюз, чиято територия e обхваща-
ла източната половина на днешния Балкански 
полуостров. Други изследователи отхвърлят 
тази хипотеза. Те свързват некропола с все 
още непроученото селище, локализирано на 
около 200 м югоизточно, под двора и сградите 
на Сухото пристанище.

Варненският некропол и находките в него дават основание 
да се приеме, че в района на Варна е възникнало първото 
високоразвито европейско общество – по-ранно с почти 
хилядолетие от египетската и шумерската цивилизации.

• Карнеол Mинерал, разновидност на кварца, полускъпоценен камък, с еднотипно оц-
ветяване в червени до жълто-оранжеви тонове. 

• Култ Религиозна почит, преклонение, които се изразяват чрез определени обреди – 
жертвоприношения, заклинания, молитви, пеене, танци.

• Идол (от старогръцки. образ, фигура). Изображение на човешка или животинска фи-
гура с култово предназначение. Антропоморфни (атропос = човек и морф = вид); зоо-
морфни ( зоо = звяр, животно и морф=вид)

• Амулет (от латински amuletum) Предмет, за който се вярва, че защитава от зли 
сили. Изработва се в различни форми и от различен материал; други наименова-
ния – талисман.


