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 В България само 5 години след Освобождението са издадени 
окръжни наредби, целящи да ограничат рушенето на 
старините. В обнародваните през 1888 г. временни правила 
изрично се подчертава, че е забранено всякакво разкопаване 
за издирване на старини без предварително разрешение.

 В Стара Загора през 1896 г. към Старозагорската Девическа 
гимназия се създава Археологически музей от подарени 
материали, а през 1907 г. се основава и археологическо 
дружество „Августа Траяна”, което започва събирането и 

опазването на всичко, което е свързано с историята на града.

 До 1952 г. не са приети никакви нормативни актове относно 
културното ни наследство, а старите са отменени със Закона 
за отменяне на всички стари закони. Много старини са 
разрушени и унищожени при одържавяването на земите и 
големите строежи. 



Разрушаване на крепостната стена 
1932 г.



 Августа Траяна е сред градовете в Тракия, локализирани 
най-късно в научната литература. До 1878 г. всички 
епиграфски и нумизматични паметници, свързани с 
историята му, са приписвани на друг град, известен с името 
Траянопол (дн. Гърция). 

 Възприетото мнение в научната литература е, че Августа 
Траяна е създадена след успешните войни на император 
Траян (98-117 г.) с даките, през 106-107 г.. През последните 
години бе изказано становище, че е възможно градът да е 
създаден по времето на император Хадриан (117-138 г.), като 
главен аргумент за това е липсата на Августа Траяна сред 
изброените вътрешни градове в Тракия в „География” на 
Клавдий Птолемей. Това предположение не е напълно 
доказано, но според провежданите археологически 
проучвания на територията на града е ясно, че 
благоустрояването му става в самия край на управлението на 
Траян или по-скоро при неговите наследници Хадрин и 
Антонин Пий (138-161 г.).



Градът заема площ от 48,4 ха, като по този показател се нарежда на второ място след 
Филипопол в провинция Тракия. Крепостта е с форма на издължен неправилен 

многоъгълник, съобразен с местните топографски особености.



Първото заснемане на укрепителната 
система на града е извършено през 1879 г 
от Л. Байер. При създаването си градът не 
е укрепен с крепостна стена. Първата 
крепостна стена е изградена при 
управлението на Марк Аврелий, като част 
от укрепителната му дейност в 
балканските провинции около средата на 
II в. 



Четириъгълни кули



Триъгълни кули



Западната порта е изградена от добре оформени каменни блокове, снабдена с 
две двукрили врати и падаща метална катаракта.
Над портата е имало надвратна кула, висока над 12 м.



Южната порта е изградена върху двете крепостни стени и по 
план представлява квадратна постройка със страна 8 м.
Над нея е построена двуетажна кула, като общата височина е 
около 12 м.



Крепостната стена е ремонтирана и 
през втората четвърт на VIII в. при 
императрица Ирина. 

„Възобновиха тази 
крепост господарите на 
вселената Константин 
и Ирина, премъдри и 
всеславни императори 
на ромеите. Те 
призовават Христос да 
бъде пръв бранител на 
верния град.”



Уличната мрежа на Августа Траяна е изградена още с първоначалното 
изпълнение на градоустройствения и план. Улиците са прави, ориентирани 
по световните посоки, като общото отклонение на цялата мрежа е 8-10 о на 
югоизток. 

decumanus maximus



Cardo maximus





Водоснабдяването на античния град се извършва от 
северна и северозападна посоки, като се използват 
естествени извори, оформени като каптажи, някои от 
които се употребяват и до момента.



Основният водоизточник на Августа 
Траяна е локализиран на 3 км северно от 
сегашния град. На едно място е била 
изградена мостова конструкция, при 
преминаването му през дере.







ШАХТИ





Откритите бронзови тръби са се използвали за регулиране на подаването, 
на вода, играейки ролята на своеобразен водомер. Поставени под различен 
ъгъл и наклон те пропускат по-малко или по-голямо количество вода. 



Басейни в сгради





Декоративни басейни



По-важни сгради и съоръжения



Термите на Августа Траяна



Градските терми на Августа 
Траяна са частично разкрити и 
проучени в комплекса при 
западната порта на града през 
периода от 1968 до 1972 г. С 
известни прекъсвания 
проучванията на термите 
продължават през 1988-89 г., 1992 
г. и 2013 г. 





Проучена през 1974-1975 г. от Димитър Николов  
и Димитър Янков и през 2013 г. от Димитър   

Янков и Мария Камишева
Площ: около 200 кв. м.
Техника: опус тесалатум
Тесери в бяло, жълто, черно, червено и  

съответни нюанси
Композиция: геометрична
Датировка: края на III-IV в.





Синтрон (стъпаловидна пейка) на раннохристиянска църква



Храм на императорския култ











“На първия сред младежите  
Галерий Валерий Максимиан, 
най-знатен Цезар, (издигна) 
Емилий Александър, 
пресъвършен мъж, управител 
на провинция Тракия, отдаден 
на неговата божественост и 
величие” 

303 г.



“На първия сред младежите 
Флавий Валерий Констанций, 
най-знатен Цезар, (издигна) 
Емилий Александър, 
пресъвършен мъж, управител 
на провинция Тракия, отдаден 
на неговата божественост и 
величие”.

303 г.



„[- - - - - - съоръжи 
колоните/портика от 
храма] на Хермес чак до 
широката улица, 
отвеждаща към одеона, 
на [свои разноски]“

средата на III в.







Площад с амфитеатрални седалки







?



Проучена през 1983 г. от Красимир Калчев, 
Христо Буюклиев и Димитър Янков

Площ на мозайката: около 240 кв. м           
Техника: опус тесалатум, 

опус сектиле
Тесери в бял, черен, сиво-син, 

червен, жълт, зелен и 
съответните нюанси
Композиция: геомет-

рична, орнамен-
тална

Датировка: 80-те годи-
ни на IV в.

МОЗАЙКИ







Проучена през 1989/1990 г. от Христо Буюклиев, Красимир Калчев и 
Димитър Янков

Площ на мозайката: 175 кв. м.
Техника: опус тесалатум
Тесери в бяло, черно, жълто, синьо и съответните нюанси
Композиция: геометрична
Датировка: IV-V в.







Проучена през 1955-1956 г. 
от Димитър Николов

Площ: около 90 кв. м.

Техника: опус тесалатум

Тесери в бял, жълт, черен,
сив, син, червен и
съответните нюанси

Композиция: геометрична,    
орнаментална

Датировка: втора 1/4 на IV в.

Надписи: “Наздраве”
(KAΛW)

“Добре дошли”
(ΕΝ YΓΙΑ…N…П...)







П
р

Проучена през 2009 и 2011 г. от Мария Камишева и
Димитър Янков

Площ: около 40 кв. м.
Техника: опус тесалатум

Тесери в бяло, черно, 
синьо, жълто, червено,
зелено и около 15 техни 
нюанса, както и смалт

Композиция: геометрич-
на с фигурална емблема

Датировка: IV в.







Раннохристиянски сгради
С утвърждаването на 
християнството градът се 
превръща във важен 
религиозен център в 
провинция Тракия. Местен 
епископ участва в 
Сердикийския събор от 344 
г., а през 370 г. Демофил, 
епископ на Берое става 
Константинополски 
патриарх. От това време в 
града има данни и за 
погребване на местен 
мъченик, чието име не е 
известно



Мартирион







Сграда на 100 м източно от 
крепостната стена

-Проучена през 1986 г. от Красимир Калчев
-Запазена площ около 20 кв. м.
-Техника: опус тесалатум, опус сектиле
-Тесери в бял, тъмносин, жълт, керемиден
-Композиция: геометрична-бягаща вълна, 
меандри, четирилъчни звезди, ромбове

Датировка: началото на VI в.

Надписи: АЛКЕСТИС, 
САБИНА АРХИЕРЕА, 
ТЕОФАНЕС (?)



Некрополи



градени с тухли, 
покрити с каменни плочи

обикновени гробни ями, 
покрити с тегули

обикновени гробни ями, 
покрити с каменни плочи



обикновена гробна яма 
с повече от един индивид

обикновени гробни ями 
без покритие

обикновени гробни ями, 
покрити с тухли



Върху стените на някои от зиданите гробове,
върху бяла основа са нанесени стенописи, а при
друг в пода са пробити отвори за изтичане на

телесните течности.





















Благодаря за вниманието!


