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Могила №3, край с. Могилец, община Омуртаг, 2011 г. 
 
 
     Могилата се намира на центъра на с. Могилец, община Омуртаг и на около 45 км. 
южно от гр. Търговище.Тя е част от могилен некропол състоящ се през годините от 
седем могили.Районът е известен в научната литература с проучените вила рустика 
(Овчаров Д. 1969, 26 - 35)  и две могили от некропола  ( Гинев Г. 1986, 18 - 26) 
датирани на базата на находките в първата половина на ІІІ в. н.е. Могилата, която е 
предмет на  настоящето проучване означихме с №3.      
     Тя имаше неправилна полусферична форма, като видимите й размери  бяха  дължина 
на основата изток – запад 34 м., север – юг – 35м. и  максимална височина от около 5,5 
м..  
     Насипът  и се състои от  четири основни пласта, които са и етапи от натрупването. 
Установи се, че могилата е изградена върху малко естествено възвишение с височина 
от 0,5м., чиято най-висока точка съвпада с геометричният и център.Първоначалното 
натрупване на могилният насип е започнало източно от него, където е оформена 
първичната могила  с височина от 1,4 м., ширина  от 12,5 м. и дължина от 15м. 
Установи се, че тази пръст е пренесена и насипана от около 200 – 250 м. североизточно 
от могилата от намиращите се там праисторическо и антично селища.Третият пласт от 
насипа е от същата пръст, а за вторият и четвъртият пласт е  била взимана почва  от 
близката околност. 
      В могилният насип се откриха три бронзови монети на императорите Макрин и 
Елагабал, а във всичките пластове се откриваха единични керамични фрагменти с 
датировка – от късен неолит, ранен халколит /Поляница ІІІ/ и от ІІ – ІV в.н.е.Всички те 
са попаднали в него по време на неговото натрупване или по – късно. 
На различни нива в могилният насип – на нивото на древният терен, под него, в 
рамките на първичната могила и в крайната югоизточна част на насипа бяха открити 
пет гроба и една тризна. 
     Гроб №1 се откри в югоизточната част на могилният насип на дълб. от 3,3м. в 
рамките на първичната могила. Гробната яма има  размери: северна стена – 1,5м., южна 
стена – 1,7м., източна стена 1,0м и западна стена – 1,0м. Гробното съоръжение 
представлява четириъгълна яма вкопана в съществуващ могилен насип с височина от 
1,1м., ориентирана по дългите си стени в посока изток – запад с отклонение от 300 на 
североизток. Погребението е извършено чрез изгаряне на тялото в самата гробна яма. 
Погребалната клада е била натрупана в нея, а тялото е било положено върху нея на 
специално сковано за целта дървено ложе, от чиято конструкция са запазени горели и 
силно корозирали железни скрепителни елементи. След кремацията в резултат на 
горенето стените и дъното на гроба са се  изпекли  и отухлили и  на дълбочина от 2 до 4 
см., като са придобили керемиден цвят. Северната, източната и южната стена са по-
силно отухлени, като вероятно това е свързано с посоката на вятъра при извършването 
и.  
     След нея останките от изгореното тяло заедно с част от въглените, пепелта и 
остатъците  от кладата са поставени  на дъното на ямата.  В този  пласт са били 
положени и част от  гробният инвентар, който е пострадал от неизтлялата клада и е 
концентриран в централната и западната част на ямата. Така се е образувал пласт с 
дълб. от 0,15м. 
     Гробният инвентар е представен от  лични вещи   и гробни дарове –   около 20 броя. 
Гробните дарове включват – два глинени  съда – кана –ойнохое, кернос с две чашки, 
фрагменти от стъклен  съд силно пострадали от огъня,   седем броя бронзови монети от 
императорите Септимий Север, Макрин, Диадумениан и Елагабал разположени в 
централната част. На една от монетите бе открит запазен плат, като те  вероятно са се 
намирали в платнена торбичка, която е била поставена в гроба след кремацията. Сред 
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личните вещи отбелязваме – чифт златни обеци, сребърна огърлица с лунула- горяла, 
както и горели: бронзова гривна, части от дървено тоалетно сандъче – /бронзова 
верижка, дръжка, халка и железен ключ/, костна игла за коса, бронзова тръбичка и 
горяла гривна със стъклени мъниста. В пласта от въглени и горели кости се откриха и 
множество силно овъглени орехи, както и един лешник, като тяхното поставяне 
вероятно е свързано с част от ритуалните действия съпътстващи погребението. След 
полагането на гробният инвентар ямата е била запечатана с пласт от глинеста пръст с 
височина от 0,15м., който е добре трамбован.  
     С оглед на откритите материали – липсата на въоръжение, както и наличието на 
предмети  свързани с женския тоалет може да се предположи, че погребаният индивид 
е жена..На базата на откритите археологически материали Гроб №1 се датира в края на 
първата четвърт на ІІІ в. н.е.  
     На три метра югозападно от него в рамките на първичната могила в югоизточната 
част от могилният насип се откри Гроб №2.  Гробното съоръжение представлява голяма 
четириъгълна стъпаловидна яма вкопана във съществуващ могилен насип  ориентирана 
по дългата си ос изток – запад. Размерите и са : северна стена – 2,43м., южна стена – 
2,3м., източна стена 1,25м. и западна стена – 1,23м. и дълбочина – 0,48м.В средата на 
ямата по надлъжната и ос е вкопана по- малка правоъгълна яма – гроб урна с отвесни 
стени и с размери: дължина 1,06м., ширина 0,62м. и дълбочина от 0,16м.  
     Погребението е извършено в самата стъпаловидна гробна яма. Указание за това са 
изпечените до червено и отухлени стени на гроба. Северната, западната и южната стена 
са по- силно опалени, като вероятно това е свързано с посоката на вятъра при 
извършването на кремацията.Погребалната клада е била натрупана в самата яма, а 
тялото е било положено върху нея на специално сковано за целта дървено ложе, от 
чиято конструкция са запазени горели и силно корозирали железни скрепителни 
елементи, които се откриха в четирите ъгъла на гробната яма. Там личаха и овални 
уширения направени вероятно за дървените крака на погребалното ложе.  
     След кремацията останките от изгореното тяло, пепелта и въглените са събрани в 
малката яма, която е изпълнявала ролята на гроб – урна. Така на дъното и се е 
образувал пласт с дълб. от 0,10м.Там не бяха открити никакви други археологически 
материали. След това в гроба са били поставени гробните дарове, като са били 
подредени върху образуваното широко стъпало на  голямата яма в югозападната и част.   
    Голяма част от предметите носят следи от въздействието на огъня. Това показва, че 
те са положени в гроба преди кладата напълно да е изгоряла.Те включват – два съда – 
един керамичен – червенолакова паница и един стъклен съд вероятно купа - силно 
горял и стопен. Там  бяха открити и общо 6 броя бронзови монети – от императорите 
Септимий Север, Каракала, Макрин и Елагабал. В същият участък на гроба се откриха 
и кости от животно разположено в близост до стъкленият предмет. То вероятно е 
ритуално положено там след извършването на кремацията.След поставянето на 
гробният инвентар ямата е била запечатана, както и при Гроб №1  с пласт от  глинеста 
пръст с височина от 0,25 м..  
     На базата на откритите археологически материали Гроб №2 се датира в края на 
първата четвърт  на ІІІ в. н.е.  
       На два метра югоизточно от него на същото ниво на терена, на дълб. от 2,0м. от 
повърхността,  в рамките на първичната могила се откри  каменно струпване от средни 
и едри ломени камъни. Ориентирано е по дългата си ос изток – запад и има неправилна 
овална форма. Размерите му са  дължина по дългата си ос – 2,05м.,  ширина – 1,72м. и 
височина от 0,42м.То се състои от необработени речни ломени камъни с неправилна 
форма наредени пирамидално в три пояса.Оказа се, че каменното струпване покрива 
гробно съоръжение – каменен  гроб- №3. Той има правоъгълна форма и размери: 
дължина от 1,12 м. и ширина от 0,64м. и е ориентиран по дългите си стени в посока 
изток – запад с отклонение от 300 на североизток. Стените му са  изградени от 
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вертикално поставени необработени плочи от пясъчник с дебелина на камъните от 0,05 
– 0,09м..Северната му стена е изградена от два камъка, като единият по – голям е леко 
издаден  пред другия. Останалите стени на гроба са  от по един каменен блок с 
неправилна форма, като фугите между камъните са запълнени с пръст. 
     Гробното съоръжение бе запълнено, както и откритите две предходни с пласт от  
глинеста пръст.Дълбочината му е 0,5м., като тя съвпада с ширината на камъните, а  
дъното му е от трамбована кафява пръст.В гроба на дълб. от 0,45м. в западната му част 
се откриха силно фрагментирани части от череп, горни и долни крайници, един зъб, 
като вероятно останалите части от скелета напълно са се разложили. Ритуалът е 
трупополагане, като положеното тяло вероятно е на индивид в ранна детска възраст. 
Положението му е в  посока с глава на запад и крака на изток. На същата дълбочина в 
близост до фрагментите от черепа се откри и единствения гробен инвентар – 
провинциална бронзова монета  на император Септимий Север /193 – 211 г./ 
използвана вероятно с функция на Харонов обол.         
     Вероятно откритото гробно съоръжение, както и гроб №2 са изградени с малка 
разлика във времето, доказателство за което са това, че те се откриха на една и съща 
дълбочина и не се пресичат. На базата на откритите археологически материали Гроб 
№3 се датира в края на първата четвърт  на ІІІ в. н.е.  
     Гроб №4 се откри в южно от гроб №3 в самият южен край на могилният насип. 
Гробното съоръжение има неправилна четириъгълна форма с размери: северна стена – 
2,85м., южна стена – 2,7 м., източна стена 1,35м. и западна стена – 1,47 м. и дълбочина 
от 0,66м.  
     Гробното съоръжение представлява  яма вкопана в съществуващия могилен насип, 
ориентирана по дългите си стени в посока изток – запад с отклонение от 50 на 
североизток. Погребението е извършено чрез изгаряне на тялото в самата гробна яма. В 
резултат на горенето стените и дъното на гроба са се  изпекли  и отухлили на 
дълбочина от 2 до 4 см. Северната и източната стена са по- силно опалени, като 
вероятно това е свързано с посоката на вятъра при извършването на кремацията. След 
нея останките от изгореното тяло заедно с част от въглените и пепелта   са били 
поставени  на дъното на ямата.  В този  пласт са били положени и част от  личните 
вещи, които са  пострадали от неизтлялата клада и са концентрирани в централната и 
западната част на ямата. Така се е образувал пласт с дълб. от 0,15м.   
     Гробният инвентар е представен от гробни дарове и лични вещи  концентрирани 
основно в централната, южната и източната част на ямата -  около 50 броя. Гробните 
дарове  включват: два стъклени съда – балсамарий и съд силно фрагментиран; 
керамични съдове – две червенолакови паници; 14 броя бронзови апликации и  
бронзова верижка и халка от дървено тоалетно сандъче, две бронзови звънчета, две 
бронзови тръбички. В гроба бяха открити общо 24 броя монети  –  22 от провинциален 
бронз на Септимий Север, Юлия Домна, Каракала, Гета, Диадумениан, Елагабал, Север 
Александър, Гордиан ІІІ и два денара на Каракала и Юлия Меза, както и една бронзова 
екзагия. Основната част от  монетите са силно пострадали от огъня, като вероятно са 
били поставени веднага след кремацията заедно с остатъците от костите и въглените. 
     Към личните вещи положени основно в централната част на гробната яма 
отбелязваме – масивен златен пръстен с гема от виолетов камък. Върху гемата е 
гравирана права фигура в ход наляво държаща къс жезъл и грозд, две сребърни торкви / 
едната със запазен по нея плат, като вероятно е била обвита с него/, четири броя 
стъклени мъниста с цилиндрична форма и растителна украса вероятно от гривна, 
четири броя кабари от обувки. Подобно на ситуацията в гроб №1 в пласта от въглени и 
горели кости се откриха и множество силно овъглени орехи, като тяхното поставяне е 
свързано с част от местните ритуалните действия.След полагането на гробният 
инвентар ямата е била запечатана, както и при останалите гробове  с пласт от глинена 
пръст с височина от 0,25м.. 
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     Откритото гробно съоръжение е вторично, то е изградено в съществуващ могилен 
насип, т.е. могилата вече е била окончателно натрупана, като е била отнета пръст от  
могилният насип, изкопана е гробната яма, извършени са били ритуалните действия, 
като след тях тя е била запечатана с пласт от светлокафява пръст. Откритата монета на 
император Гордиан ІІІ от долномизийският легат Sabinius Modestus (241 - 243г.) 
датират гробното съоръжение след 241г.н.е., като  той е последният изграден в 
могилният насип, вероятно непосредствено преди унищожението на вилата рустика в 
четиридесетте години на ІІІв.н.е. 
     Централното погребение бе открито източно от геометричният център на могилата, в  
самият център на първичната могила. Той е вкопан в древният терен на дълбочина от 
0,35 м. Гробна яма има неправилна четириъгълна форма с размери: северна стена – 
1,7м., южна стена – 2,0м., източна стена 1,4м и западна стена – 1,20м. и дълбочина от 
0,32м.. Ориентирана е по дългите си стени в посока изток – запад с отклонение от 50 на 
североизток. Погребението е извършено чрез изгаряне на тялото в самата гробна яма. 
След кремацията в резултат на горенето стените и дъното на гроба са се  изпекли  и 
отухлили и  на дълбочина от 2 - 3 см., като са придобили керемиденочервен цвят. След 
нея останките от изгореното тяло заедно с част от въглените, пепелта от кладата  са 
поставени  на дъното на ямата. Така там се е образувал пласт с дълб. от 0,15м. 
     Над този пласт във все още неизтлялата клада са били положени гробните дарове, 
които са различно пострадали от  въздействието на огъня   всичко общо  5 броя. Те 
включват –  два глинени  съда – червенолакова паница – с ритуално пробито дъно и 
купа. В гроба  бяха открити и  3 броя монети –  бронзови– от императорите Септимий 
Север, Каракала и Елагабал, които са пострадали от силната температура.Всички те са 
поставени в западната и централната част на ямата. След полагането на гробният 
инвентар тя е била запечатана, както и при другите гробове  с пласт от  глинеста пръст 
с височина от 0,15 м.. 
     Откритото гробно съоръжение е първично, то е изградено  на нивото древният терен 
и вкопано в него на дълб. от 0,35м., като след извършването на  ритуала  и пост 
погребалните действия е започнало натрупването на първичната могила.На базата на 
откритите бронзови монети гробът се датира не по рано от 218г.н.е. 
     След изграждането му, около него са били извършени редица постпогребални 
действия, за което свидетелства откритата тризна . Тя се ситуира  на 1,6м. източно от 
гробното съоръжение на горното ниво на ямата непосредствено върху древният терен. 
Размерите и са ширина – изток – запад – 2,3м. и дължина север – юг – 1,8м. Има 
неправилна четириъгълна форма, като пръста на пода е опечена  с дълб. от 2-4см. В нея 
се откриха три единични камъка, няколко единични животински кости, въглени и 
голямо количество силно фрагментирани керамични съдове работени на ръка и 
грънчарско колело. Тризната е синхронна с откритият гроб №5.        
     Основната част от съоръженията – тризната и  четири от  гробовете се откриха  в 
югоизточната част на могилата в рамките на първичната могила. Откритите монети в 
тях показват, че те  са изградени в един не много дълъг период от време - в края на 
първата четвърт  на ІІІ в. н.е., като след това са покрити с огромен могилен насип с 
височина от 5м. С оглед на откритите археологически материали в могилният насип и 
откритите съоръжения изграждането на могилата може да се отнесе в 20- те години  на 
ІІІ в. н.е. След това, когато тя е била окончателно завършена в 40 - те години на ІІІ в. 
Н.е. в нея е вкопан и изграден Гроб №4, който е и най- богатият на находки.Вероятно 
мястото е използвано за родов некропол.  В него са били погребани, подобно и на 
другите проучени могили обитателите на намиращата се на около 1км. югоизточно от 
иследваната могила римска вила рустика, като  тя, както и целият некропол очевидно са 
пряко свързани с нея. 
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Проучваната могила е част от некропол от седем могили, разположени около и в самото 
село Могилец, откъдето произлиза и наименованието на селището. Могилите не са 
случайни, те са били насипани около римско имение – вила рустика от 3 век от н.е, 
което през 60-те години на миналия век е проучено изцяло от професор Димитър 
Овчаров, тогавашен директор на музея в Търговище. По-късно, през 70-те години две 
от седемте могили са проучени от друг специалист от музея в Търговище – Георги 
Гинев. Три от тях са били разрушени от местното население през 70-те и- 80-те години.  
Таз годишните разкопки са  предшествани от геофизично проучване на 
могилата.Имахме предварителни данни къде, как и какво да очакваме, къде да насочим 
вниманието си при проучването на обекта. Могилата е окончателно проучена, част от 
пръстта вече е върната. От седемте могили непроучена остава само една, която е и най- 
голямата. Тя е много пострадала от иманярска намеса, взривявана е, копана е 
многократно, така, че настоящото проучване, може да се приеме за завършек на 
цялостното дългогодишно проучване на района. Разкопките стартираха това лято и 
продължиха 2 месеца. Те станаха реалност благодарение на кмета на Община Омуртаг 
Неждет Шабан, кмета на селото Мустафа Мустафов, както й спонсори. Самата могила е 
висока почти 6 метра и е разположена в центъра на селището, което вероятно я е 
предпазило от иманярски набези, въпреки че е имало поне пет опита в миналото да 
бъде разкопана. 
Пет тракийски погребения са открити при разкопките на могила в омуртагското село 
Могилец през настоящия сезон от Стефан Иванов, от Регионалния исторически музей в 
Търговище, ръководител на разкопките. Според намерените предмети можем да кажем, 
че там са погребани една жена и дете. В останалите три  гроба е трудно да определим 
пола заради трупоизгарянето и липсата на предмети, които да ни водят към 
обозначаване. 
Гробните съоръжения се откриха непокътнати, както са били изградени преди 1800 
години. Четири от погребенията са открити в първичната могила, там откъдето е 
започнало натрупването и, били са в общ насип с височина около 1,50 м., като след 
изграждането на съоръженията е насипана огромна могила. Най-богатото погребение е 
открито в самия край на могилата. То е било вкопано по-късно в готовата голяма 
могила. Всички гробове са с трупоизгаряне, с изключение на детския, който е с 
трупополагане. Мъртвите са били полагани предварително на специално сковано за 
целта дървено легло. Първо е изграждана ямата, отдолу е полагана клада, леглото е 
поставяно върху самата яма, а след изгарянето на мъртвите са положени и гробните 
дарове. Гробното съоръжение, в което е било погребано детето, е с изключително 
интересна конструкция. Телцето е било положено в  гроб, изграден от каменни плочи, 
поставени вертикално във формата на правоъгълник. Върху гроба е изградена могилка 
от каменни плочи във формата на пирамида. Детето не е било изгорено. От него са 
останали малка част от костите, по които се съди, че е било в много ранна детска 
възраст. 
Уникален златен пръстен със син камък се откри при разкопките  Той е част от 
богатите находки на едно от петте гробни съоръжения, на които попаднахме. 
Погребението  се, откри е в самия край на могилата. Гробът е запазен цял, и е на 
дълбочина около 50 см.  в самият край на могилата, като е цяло чудо че е оцелял цял, 
тъй като  само на 50 см. от него минават всички днешни комуникации на селището. В 
него се откриха половината от над 100-те находки от проучването на терена. Като цяло 
те са от злато, сребро, бронз, стъкло. Открит е запазен плат, което е изключителна 
находка от това време има и запазено дърво. Пръстенът е масивен, от 22-каратово 
злато, с инкрустиран камък от син халцедон. Върху камъка е изобразена права мъжка 
фигура, вероятно бог Дионис, тъй като е с венец на главата, в едната ръка държи грозд, 
а в другата къс жезъл,. В гроба са открити 24 монети, две от които сребърни, намерена 
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е и бронзова екзагия. Това е контролна тежест за проверка на монети.Това може би е 
имало символично значение, тъй като екзагията е можела да бъде използвана дълго 
време след това, но е положена  заедно с него в гроба. Там се откриха и две сребърни 
торкви / една от тях е със запазен плат по нея/, стъклени предмети от които можем да 
отличим уникален съд, с формата на охлюв. Това е балсамарий, ползван е за 
съхранение на благовонни масла в древността. В съоръжението са открити още горели 
орехи и лешници, каквито са намерени и при женското погребение и  вероятно това е 
част от местен ритуал, както и четири стъклени мъниста с растителна украса вероятно 
от гривна. Сред находките от настоящия сезон при проучването на могилата има седем 
цели запазени керамични съда - кана ойнохое, паници и един кернос. В  два от 
гробовете са открити апликации от специални дървени сандъчета, в които явно 
приживе погребаните са държали ценните си вещи. Друг от гробовете №2, вероятно на 
жена е не по- малко богат. В него се откриха чифт  златни обици, сребърен накит -
лунула украсена с зелен камък, бронзова гривна, накит от стъклени мъниста, запазен 
плат от торбичка , в която са се намирали откритите 7 монети.. Големият брой монети- 
общо 45, позволяват точна датировка на времето на изграждане на могилата. Най- 
ранното погребение се датира не по-рано от 217 година след Христа, а последното 
погребение, най- богатото, е след 241 година след Христа.Това е отрязък от 20 години, 
в които са извършени погребенията, насипана е самата надгробна могила, след това, 
когато тя е била окончателно завършена в 40 - те години на ІІІ в. Н.е. в нея е вкопан и 
изграден Гроб №4, който е и най- богатият на находки, вероятно малко преди да  бъде 
унищожена и самата вила рустика от готите при техните нашествия през 245 или 248 
година  след Христа. Можем да кажем, че най- вероятно всички погребани са от един 
род, т.е. могилата е направена за погребения на един род. Начинът на погребване 
потвърждава, че покойниците са траки. Със сигурност може да се твърди, че там е 
последният дом на част от обитателите на римската вила разположена на по-малко от 
километър от могилата. 
Най-скъпото нещо е самата могила. Изнесли сме над 1500 кубика пръст, като само 
можем да си представим  какво е струвало преди почти 1800 години, да се отклони 
огромно количество работна ръка от ежедневните дейности и тази пръст да се изкопае 
и после да се донесе от 300-400 метра на ръка и да се трамбова.  Находките вече са  
реставирани и предсои да бъдат показани на специална изложба. 
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