
Болярово – през античността и днес 

Културно-историческото наследство на община Болярово е представено 

основно с етнографски музей в гр. Болярово, къщата-музей на Стефан 

Караджа в родното му село Стефан Караджово, музейните сбирки в с. 

Воден и с. Попово, паметниците и църквите.  

Фолклорният събор "Върбова свирка свири" 

Едно от най-ярките културни събития в Болярово е фолклорният събор 

"Върбова свирка свири", който се провежда всяка година в първата 

седмица на месец юни. На него се събират над 500 участници от цяла 

България както и от съседна Гърция и Турция, които представят част от 

националният си фолклор. В рамките на събора се провежда и конкурсът 

“С песните на Елена Граматикова”. 

 

МАЛКОТО КАЛЕ  

Късноантичната и средновековна крепост "Малкото кале" се намира до с. 

Воден, общ. Болярово. Обектът е разположена на малък връх, достъпен от 

юг чрез малка седловина, докато теренът от север, изток и запад е 

стръмен. На около 400 м югоизточно от обекта се намира голям 

средновековен манастирски комплекс, а на същото разстояние в 

северозападна посока се намира м. "Друма", която съвпада с античния път 

за Хадрианопол. На около 3 км югозападно се намира късноантичната 

крепост "Голямото кале".Теренните наблюдения показват, че крепостта е 

унищожена в края на XII - началото на XIII в. През този период през Тракия 



преминават последователно войските от Третия (1189 - 1193 г.) и 

Четвъртия кръстоносен поход (1202 - 1204 г.).  

Като отбранително съоръжение в близост до границата с Византия 

крепостта е имала важно значение за запазването и укрепването на 

българщината по тези земи. 

Османското укрепено градище Пашакьойското кале, строено вероятно от 

хан Омуртаг, и късноантичната крепост Потамукастел край село Воден 

очертават друг важен път. В местността Ески Джумая на един километър 

северозападно от с. Денница има следи от средновековно селище. По 

повърхността на терена се намират фрагменти от строителна и битова 

керамика, характерна както за Втората българска държава, така и за 

първите векове на османското владичество. Известните Трите калета край 

с. Воден са заемали важно стратегическо място в средновековна България. 

На територията на днешния град е имало живот от най-древни времена. 

Открити са следи от тракийски селища в редица села наблизо, а най-

значимото откритие е тракийската гробница край село Златиница. 

През 2005 година екип археолози начело с Даниела Агре открива в 

Голямата могила между селата Златиница и Маломирово могилен гроб на 

тракийски аристократ, датиран към средата на IV век пр.н.е.Находките 

включват златен венец с апликации, пръстен – печат, наколенник и два 

ритона от сребро. Изложени са в Националния Исторически Музей в 

София. 

 

 

 


