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Увод

настоящата книга предлага на 
читателя подробно описание на ре-
зултатите от проучването на ранно-
византийската и средновековна кре-
пост разположена на черноморския 
нос емине. Тя е допълнение към 
вече обнародваните резултати от 
проучванията в района на с. емона, 
Община несебър, на екипи на на-
ционалния исторически музей.

Изследването притежава пет 
основни части. Освен поднесените 
факти и описание на културните 
ценности от разкопките на нос еми-
не в книгата е намерил място пре-
глед на запазените извори за древ-
ната история на района и история 
на археологическите проучвания от 
Феликс Каниц насетне.

В трета глава основният акцент 
е описание на всички локализирани 
археологически паметници в земли-
щето на с. емона и контактната зона 
с други населени места в близост до 
черноморския бряг. Всъщност тук е 
направен опит да се запълни т. нар. 
„бяло петно“ в археологическата 
карта на Западния Понт между с. 
Свети Влас на изток–североизток до 
нос Кочан – Крепост Херкуленте (?); 
от черноморския бряг на север до 
трасето на пътя през Поморийския 
проход (емeнски проход).

Тук под термина „бяло петно” 

Introduction

This book offers the reader a de-
tailed account of the results achieved 
in the study of the early Byzantine and 
medieval fortress located on the Black 
Sea cape of Emine. It is in addition to 
the already published results of the sur-
veys in the area of   the Emona village, 
Municipality of Nesebar by teams of 
the National Museum of History.

The study has three main parts. 
In addition to the facts presented and 
the description of the cultural values   
unearthed during the excavations on 
Cape Emine, the book also provides an 
overview of the preserved sources of 
the ancient history of the area and the 
history of the archaeological research-
es from Felix Kanitz onwards.

In chapter three, the main focus 
is on the description of all localized 
archaeological sites in the land of the 
village of Emona and the contact area 
with other settlements near the Black 
Sea coast. In fact, an attempt has been 
made here to fill the so-called “white 
spot” in the archaeological map of the 
West Pontic area between the village 
of Sveti Vlas in the east-northeast to 
Cape Kochan (Herkulente Fortress?); 
from the Black Sea coast in the north 
to the road through the Pomorie Pass 
(Emonski Prohod).

Here, by the term “white spot”, I 


