
Антични подови мозайки от Филипопол: откриване и проучване, техника и опазване* 

Антична синагога – обект от маршрута 

Мозаечни слоеве: един, два или повече 

обект/мозайка открита II в. III в. IV в. V в. VI в. мозаечна техника и състояние на мозайката 

          

Западни терми (Кино „Балкан“) 1938-1939  opus tessellatum + opus vermiculatum 

демонтирана; сцената с кентавъра е запазена in situ 
• първи строителен период (I баня)                 

• втори строителен период (II баня)                 

Източни терми (ул. „Груев“ / ул. „Тертер“) 1946; 1996                 opus tessellatum 

демонтирана, трансферирана, съхранява се на депо 

Джамбаз тепе (ул. „Церетелев“ 22-24) 1957                 opus tessellatum 

демонтирана 

Морска сцена с Ерос (археологически 

обект „Музей на тракийската култура“) 

1976-1977                 opus tessellatum + opus vermiculatum  

запазена in situ (покрита с пясък) 

Антична синагога (ул. „Димитрова“, бл. 22) 1981-1982  opus tessellatum + opus vermiculatum  

демонтирана, трансферирана, съхранява се на депо 

менората е експонирана (Археологически музей) 

• първи строителен период (Синагога I)                 

• първи строителен период (Синагога II)                 

Сграда „Нарцис“ (ул. „Димитрова“, бл. 22) 1982                 opus tessellatum + opus vermiculatum  

демонтирана, трансферирана, съхранява се на депо 

емблемата е експонирана (Археологически музей) 

Сграда с бански тракт (apodyterium) (ул. 

„Димитрова“, бл. 21) 

1983                 opus tessellatum 

демонтирана, трансферирана, съхранява се на депо 

фрагменти са експонирани (Археологически музей, 

Тракарт) 

Мозайката с аленовите птици (от 

помещение приобщено в началото на IV в. 

към Резиденцията) 

1983                 частично демонтирана, трансферирана, експонирана 

(Археологически музей) 

Резиденцията 1983                 opus tessellatum 

демонтирана, трансферирана, съхранява се на депо 

Късноантична сграда „Ирини“ 1983-1984  opus tessellatum + opus vermiculatum  

консервирана и реставрирана in situ • първи строителен период (Ирини I)                 

• втори строителен период (Ирини II)                 

Голямата базилика 

=Епископската базилика на Филипопол 

[срв. подробната таблица] 

1983-1986 

2015-2020 

                opus tessellatum + opus sectile  

горната мозайка (разкопана през 80-те години на XX 

в. в централния кораб и южния кораб) е демонтирана, 

трансферирана и експонирана (Епископската 

базилика на Филипопол) 

разкритите при археологическото проучване през 

2015-2020 мозайки са консервирани и реставрирани in 

situ 

Малката базилика (ул. „Димитрова“, бл. 23) 1988-1998  opus tessellatum  

демонтирана, трансферирана, експонирана in situ • първи строителен период                 

• втори строителен период (баптистерий)                 

Раннохристиянски мартирий (ул. „Гидик“ / 

ул. „Бозвели“) 

1993, 1995                 opus tessellatum 

демонтирана, трансферирана, съхранява се на депо 

Раннохристиянска сграда (ул. „Пушкин“ 4) 2005                 opus tessellatum + opus vermiculatum  

демонтирана, трансферирана, експонирана 

(Археологически музей) 
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