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Introduction

The current publication presents examples of 
ancient and contemporary mosaic art in the city of 
Plovdiv. The mosaics are part of the “Mosaic tour 
of Plovdiv” that was created in 2021 by the Balkan 
Heritage Foundation with the financial support 
of the Municipality of Plovdiv. The tour is the first 
of its kind to have been created by the Balkan 
Heritage Foundation in Bulgaria and aims to bring 
mosaic artistic heritage to a wider audience. It is the 
Balkan Heritage Foundation’s goal to create other 
such tours in Bulgaria in order to preserve and 
disseminate information on this interesting aspect 
of our cultural heritage.

Plovdiv’s ancient and contemporary mosaics, which 
decorate public and private buildings of Roman 
Philippopolis as well as administrative and housing 
buildings from the 1960s and 1970s, respectively, 
are remnants of two very distinct eras. Yet, these 
mosaics are intrinsically woven into the spirit of 
present-day Plovdiv. A city with a millennia-old 
history, Plovdiv boasts a rich collection of mosaics, 
some of which are well hidden from the curious 
traveler. All mosaics are representative of their 
time, and the catalog “Ancient and contemporary 
mosaics of Plovdiv” is a one-of-a-kind guide that 
introduces their historical context, technology, and 
interpretation. The texts are created by specialists 
but aimed at a broad audience. 

The downtown of present-day Plovdiv is built on top 
of the ruins of Roman Philippopolis, which means 
that archaeological remains of public and private 
buildings were often discovered during construction 
and renovation works from the 20th century until 

Въведение

Настоящата публикация представя образци 
на античното и съвременно мозаечно изкуство 
от 12 обекта в град Пловдив, които са част от  
„Маршрут на мозайките в Пловдив“, създаден 
през 2021 г. от фондация „Балканско наследство“, 
с финансовата подкрепа на Община Пловдив. 
Маршрутът е първият, който Фондацията 
реализира в България за популяризиране на 
мозаечното изкуство и наследство пред по-
широка аудитория, като нейната амбиция 
е да създаде и други подобни маршрути в 
България с оглед на опазването, комуникацията 
и утилизацията на този интересен сегмент от 
културното ни богатство.

Античните и съвременни мозайки, украсяващи 
останки от частни и обществени сгради на 
римския Филипопол, както и пловдивски 
обществени и жилищни сгради от 60-те и 
70-те години на ХХ в. са на пръв поглед, 
свидетелства от две много отдалечени една от 
друга епохи, но са се превърнали в неизменна 
част от съвременния дух на Пловдив. Градът 
с хилядолетна история притежава пъстра и 
многообразна колекция от мозайки, някои от които 
са скрити от погледа дори на най-любопитните. 
Всички те носят посланията на своето време и 
„Античните и съвременни мозайки в Пловдив“ 
има за задачата да ни помогне да ги получим. 
Изданието е своеобразен пътеводител, който 
представя историческия  контекст, технологията 
на изработване и интерпретации на символните 
изображения от пловдивските мозайки. 
Текстовете са създадени от специалисти, но са 
предназначени за широката публика.
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Центърът на съвременния Пловдив е построен 
върху руините на римския град Филипопол, и 
поради тази причина по време на строителните 
дейности през ХХ и ХХI в. често се откриват 
останки от римски и късноантични сгради. Някои 
от тях са украсени с пъстроцветни мозаечни 
подове, представящи често срещани през 
съответните епохи мотиви и изображения. 
Каталогът „Античните и съвременни мозайки в 
Пловдив“ включва избрани образци на античното 
мозаечно изкуство от 6 археологически обекта, 
датиращи от III-VI в., които представят примери 
за стиловото му разнообразие и връзки с 
функциите на сградите. Някои от мозайките са 
консервирани и експонирани на мястото, където 
са открити, други са вдигнати, поставени на нова 
основа и изложени в музейна среда.

Подовите мозайки в Епископската и Малката 
базилика са украсени с типични за ранното 
християнство символни изображения на 
птици, животни и сцени, както и геометрични и 
флорални мотиви. В случая на късноантичната 
сграда „Ирини“, присъства изображението на 
гръцката богиня на мира и благоденствието - 
Ирини. В постоянната експозиция на Регионален 
археологически музей - Пловдив са изложени още 
три антични мозайки. Мозайка с изображение 
на седмосвещник (менора), украсявало пода в 
античната синагога, фрагмент от мозаечен под 
с образа на митичния образ на Нарцис, както и 
фрагмент с т.нар. „аленови птици“.

Съвременните мозайки, част от екстериорната 
и интериорна стенна декорация на обществени 
сгради в Пловдив, са запазени свидетелства от 
времето на т.нар. зрял социализъм, по време 
на който мозаечното изкуство процъфтява в 

modern day. Some of them have mosaic floors 
decorated with popular symbols and images from 
the Roman and Late Roman period. The catalog 
“Ancient and contemporary mosaics of Plovdiv” 
includes examples from six archaeological sites 
dated from the 3rd - 4th century CE. These mosaics 
show the variety of styles in Philippopolis’ mosaic 
art and its connection to buildings’ functions. Some 
of the mosaics are preserved and displayed in situ 
while others were moved to museums. 

The floor mosaics in the Bishop’s basilica and the 
Small basilica are decorated with symbols typical 
for early Christianity: birds and animal scenes as 
well as geometric and floral designs. The mosaic 
in the late Roman building “Eirene” features the 
ancient Greek goddess of peace and prosperity 
“Eirene.” The permanent exhibition at the Regional 
Archaeological Museum - Plovdiv presents another 
three ancient mosaics: one with a seven-branched 
candelabrum (menorah), which decorated the floor 
in the ancient synagogue; a fragment of a mosaic 
floor with the image of Narcissus; and a fragment 
depicting the so-called “porfirio alleni” birds.

Plovdiv’s contemporary mosaics are part of the 
concept for exterior and interior decoration of public 
buildings during the so-called “mature socialism” 
period in Bulgaria. During this time, mosaic art 
flourishes in most countries of the former Eastern 
bloc. The selected mosaics from Plovdiv were 
created between the 1960s and 1990s in service 
to the ideology and aesthetics of the socialist state. 
Their images and compositions are abstract and 
sometimes created in different techniques, which 
adds to their diversity. The authors of the eight 
works selected for this publication belong to the so 
called “Plovdiv group” of artists who established 
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повечето държави от бившия източен блок. 
Пловдивските примери са създадени между 
60-те и 90-те години на ХХ в. и обслужват 
идеологията и естетиката на социалистическата 
държава. Образите и композициите са 
абстрактни, използваните техники понякога 
включват различни елементи, което допринася 
за тяхното стилово многообразие. Авторите, 
създатели на осемте произведения включени в 
настоящата публикация се причисляват към т.нар. 
„Пловдивска група“ творци, които утвърждават 
стенно-монументалното изкуство като регулярна 
практика за своето време. Представените 
изображения често са символично свързани с 
функцията на сградата, в която са изградени, 
като например „Пощенските гълъби“ на Георги 
Божилов-Слона в пловдивската Централна 
Поща, „Борбите и целите на партията“ на Йоан 
Левиев върху фасадата на бившия партиен 
дом или монументът в чест на Юрий Гагарин на 
Йоан Левиев. Няколко мозайки са изградени в 
пространства между жилищни сгради, например 
пластичната мозайка във водно съоръжение 
пред поликлиниката в район „Тракия“ на Трифон 
Неделчев и Маргарита Томова, представяща 
обемни форми, покрити с тесери.

Фондация „Балканско наследство“ благодари на 
Община Пловдив за предоставената възможност 
да реализира настоящата публикация и пожелава 
на нейните читатели приятни моменти по време 
тази своеобразна разходка във времето. 

Ангела Пенчева
Главен редактор

monumental art as a regular art form for the public 
buildings of their time. The selected works are 
often symbolically connected with the building’s 
functions. This is the case, for instance, for “Postal 
pigeons” by Georgi Bozhilov-Slona at the Central 
post office, “The Fight and goals of the communist 
party” by Yoan Leviev on the façade of the former 
communist party building, and the mosaics on 
the monument dedicated to Yuri Gagarin, also by 
Yoan Leviev. Some of the mosaics are built in the 
spaces between apartment buildings, such as the 
mosaic sculptures in the water facility in front of 
the polyclinic in Trakiya district. Designed by Trifon 
Nedelchev and Margarita Tomova, this mosaic work 
consists of spherical shapes covered in tesserae.

The Balkan Heritage Foundation expresses 
our thanks to the Municipality of Plovdiv for the 
opportunity to create this publication and wishes its 
readers an enjoyable trip through Plovdiv’s mosaic 
artistic heritage.

Angela Pencheva
Еditor-in-chief
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DISCOVERY, INVESTIGATION
AND CONCERVATION
The Roman mosaics of Philippopolis (3-4 century 
CE) were installed in both public and private buildings 
primarily in floors, although a few exceptions are 
wall mosaics. Most of the mosaics were discovered 
during construction  of new buildings and so were 
investigated either partially or completely during 
rescue excavations. Some of them were moved to 
the storage spaces of the archaeological museum 
in Plovdiv because it was not possible to preserve 
and exhibit them in their original location. Others 
were preserved in situ and were either covered with 
sand or displayed under a protective covering.

The first mosaics were discovered by archaeologist 
Dimitar Tsonchev in rooms from two partially 
excavated Roman baths: the Western thermae 
discovered under the former movie theater “Balkan” 
(today a bingo hall) between 1938 and 1939 and 
the Eastern thermae found during construction of 
the “Yoakim Gruev” school in 1946. Among these 
mosaics, the maritime scene from the black and 
white first mosaic floor of the Western thermae 
stands out. This mosaic depicts a walrus, a sea-
centaur (hippocamp), and two dolphins. Except for 
this scene, the the mosaics from both baths were 
moved.

During rescue excavations on Djambaz tepe in 
1957, archaeologist Liliana Botusharova discovered 
several square meters of polychrome mosaic, which 
were moved.

ОКРИВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ
И ОПАЗВАНЕ
Произхождащи от обществени и частни 
сгради, античните мозайки от Филипопол 
(от III до VI в.) са основно подово покритие 
(подови мозайки) и в единични случаи стенна 
облицовка (стенни мозайки). Повечето от тях 
са открити по време на ново строителство и са 
проучвани цялостно или частично в рамките на 
спасителни археологически разкопки. Поради 
невъзможността да бъдат експонирани в 
градска среда някои от тях са демонтирани от 
терена и са съхранявани в хранилищата на 
Археологическия музей в Пловдив. Други са 
запазени на място (in situ): засипани са с пясък 
или са експонирани под защитно покритие.

Първите филипополски мозайки са открити от 
археолога Димитър Цончев в помещения на 
частично разкопаните от него две римски бани: 
Западните терми, проучени под някогашното 
кино „Балкан“ (днес бинго) между 1938 и 
1939 г., и Източните терми, регистрирани при 
строежа на училище „Йоаким Груев“ през 1946 
г. Забележителна е морската сцена от черно-
белия (монохромен) първи мозаечен под на 
Западните терми, представяща „морски бик, 
морски кентавър и два делфина“. Мозайките в 
двете бани са демонтирани, с изключение на 
сцената в Западните терми.

При спасителни разкопки на Джамбаз тепе през 
1957 г. Лиляна Ботушарова открива няколко 
квадратни метра многоцветна (полихромна) 
мозайка. Мозайката е демонтирана.
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Мозайка с емблема, представяща морска 
сцена (платноходка с лодкар в море, в което са 
изобразени плуващи риби, водорасли, корали и 
Ерос, яхнал делфин), е разкрита от Валентина 
Танкова през 1977-1978 г. на т.н. обект: „Музей 
на тракийската култура“ (до Понеделник пазар). 
Мозайката е запазена in situ (засипана с пясък 
на място).

По време на строеж на блокове по някогашния 
бул. „Лиляна Димитрова“ (днес „Мария Луиза“) 
през 80-те години на миналия век Елена 
Кесякова провежда спасителни археологически 
разкопки и разкрива подови мозайки от три 
антични сгради.

• В античната синагога (1981-1982 г.) са 
положени два мозаечни пода, първият от 
които е представен с три пана; в средното 
е изобразен седмосвещник (менора), 
фланкиран от дарителски надписи, а в 
страничните пана – геометрични мотиви.

• В едно от помещенията от сграда с 
недостатъчно изяснен план (1982 г.) е 
положена мозайка с кръгла емблема, 
представяща седнал мъж, подпрян на лявата 
си ръка и държащ копие в дясната. Той е 
отъждествен с митичния образ на Нарцис.

• Третата сграда (1983 г.) е жилищна, а 
мозайката произхожда от нейната баня 
(apodyterium).

Мозайките от трите обекта са демонтирани. 
Представителни части от тях са експонирани в 
Археологическия музей и в Тракарт Културен 
център (мозайка от банята).

Between 1977 and 1978 during excavations at 
the site of the “Thracian culture museum” (near 
Ponedelnik Pazar), archaeologist Valentina Tankova 
discovered a mosaic that depicts a maritime scene 
(a sailboat with a boatman at sea with fishes, algae, 
corals, and the god Eros riding a dolphin). The 
mosaic is preserved in situ and covered with sand.

During the construction of apartments in the 1980s 
on former “Lilyana Dimitrova” Blvd. (today “Maria 
Luisa”), archaeologist Elena Kessiakova led rescue 
excavations that uncovered floor mosaics from 
three buildings.

• Two mosaic floors were discovered in the 
synagogue (excavated 1981-1982). One of 
these mosaics has three panels: the central 
panel holds a depiction of a menorah flanked by 
donor inscriptions and the side panels are filled 
with geometric ornaments.

• In one room of a building excavated in 1982, 
there was a mosaic with a round panel of a 
seated man propping up his head with his left 
hand and holding a spear in his right. He is 
interpreted as the mythical Narcissus.

• In the third residential building (excavated 
in 1983), a floor mosaic was found in an 
apodyterium of a bath.

The mosaics from these buildings were all moved, 
and their most impressive parts are displayed in 
the Archaeological Museum and Trakart Cultural 
Center (the mosaic from the apodyterium).
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При прокарването на колектор през 1983 г. по 
някогашния бул. „Георги Димитров“ (днес „Цар 
Борис III Обединител“) е открита и спасена 
от разрушаване подова мозайка, която след 
интерпретацията на проучвателя Елена 
Кесякова, става известна като мозайката с 
аленовите птици, тъй като изобразява аленова 
водна кокошка (Porphyrio alleni). Мозайката е 
демонтирана, като представителната част от 
нея е експонирана в Археологическия музей.

При реконструкцията на някогашния бул. „Георги 
Димитров“ (днес „Цар Борис III Обединител“) 
и изграждането на централното подлезно 
съоръжение Елена Кесякова проучва римска 
жилищна сграда (1983 г.), чиято представителна 
част се състои от екседра и три помещения, две 
от които са покрити с подови мозайки; Кесякова 
нарича обекта „Резиденцията“. Мозайката е 
демонтирана.

Късноантичната сграда „Ирини“ и античната 
улична мрежа с кръстовище са открити от 
археолозите Здравко Каров и Мина Боспачиева 
(1983-1984 г.) във връзка с реконструкцията 
на някогашния бул. „Георги Димитров“ (днес 
„Цар Борис III Обединител“) и изграждането на 
колектор и подлезно съоръжение. Разкритите 
мозайки, произхождат от представителната част 
на т.н. сграда „Ирини“, достъпна от запазената 
римска улица (decumanus).

Голямата базилика е открита и проучена от 
Елена Кесякова при спасителни археологически 
проучвания (1983-1986 г.). Проучванията на 
обекта са подновени през 2015 г., когато започва 
изпълнението на широкомащабен проект за 
консервация, реставрация и експониране 

During construction works in 1983 on former “Georgi 
Dimitrov” Blvd. (today “Tsar Boris III Obedinitel” 
Blvd.), archaeologist Elena Kessiakova discovered 
a floor mosaic that became known as the mosaic 
with Allen’s gallinule birds because it depicted a 
waterbird called Allen’s gallinule (Porphyrio alleni). 
The mosaic was moved to the archaeological 
museum, where its most striking aspects are 
exhibited.

During renovations of former “Georgi Dimitrov” 
Blvd. (today “Tsar Boris III Obedinitel” Blvd.) and the 
construction of an underpass in 1983, archaeologist 
Elena Kessiakova excavated a residential building 
from the Roman period. The most impressive part 
of the building consisted of an exedra and three 
rooms. Two of these rooms had mosaic floors, 
which were lifted and moved. Kessiakova named 
the building “The Residence”.

The late antique building “Eirene” and nearby 
Roman street with a crossroads were discovered by 
archaeologists Zdravko Karov and Mina Bospachieva 
in 1983-1984 when the old “Georgi Dimitrov” Blvd. 
(today “Tsar Boris III Obedinitel” Blvd.) underwent 
renovations and an underpass was built. Mosaics 
found in the so-called “Eirene” building, which is 
preserved along a Roman decumanus (east-west 
oriented street), are preserved in situ.

The Great basilica was discovered and excavated 
by archaeologist Elena Kessiakova during rescue 
excavations in 1983-1986. The excavations 
were renewed in 2015 as part of a large-scale 
conservation and restoration project, which also 
included displaying the mosaics from the basilica 
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на мозайките на базиликата, наричана вече 
Епископската базилика на Филипопол.

По време на започналите през 1988 г. спасителни 
разкопки, свързани със строежа на блок 23 по 
някогашния бул. „Лиляна Димитрова“ (днес 
„Мария Луиза“), Мина Боспачиева открива част 
от крепостната стена на Филипопол, а западно 
от нея и раннохристиянска базилика (1990-1991 
г.). Бидейки по-малка по размери от Голямата 
базилика, новооткрита е наречена Малката 
базилика.

При спасителни разкопки в частен терен 
на ул. „Мара Гидик“ / ул. „Неофит Бозвели“ 
Мина Боспачиева (1993 г., 1995 г.) разкопава 
шестконхална в план сграда (раннохристиянски 
мартирий) с полихромен мозаечен под. 
Мозайката е демонтирана.

В проучван от Мина Боспачиева (1996 г.) 
участък на ул. „Георги Тертер“ №1, най-вероятно 
принадлежал на Източните терми (проучвани от 
Цончев, 1946 г.), са разкрити части от подова 
мозайка, покривала голямо правоъгълно 
помещение с подово отопление (хипокауст). 
Мозайката е демонтирана от ръководен от 
Елена Кантарева-Дечева реставраторски екип.

Полихромна подова мозайка е проучена от Иво 
Топалилов (2005 г.) в помещение от късноантична 
(раннохристиянска) сграда на ул. „Пушкин“ №4. 
Мозайката е демонтирана, а фрагмент от нея е 
експониран в Археологическия музей.
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now called “The Episcopal (Bishop’s) basilica of 
Philippopolis”.

In 1988 during rescue excavations for construction 
of an apartment building (№23) on “Lilyana 
Dimitrova” Blvd. (today “Maria Luisa” Blvd.), 
archaeologist Mina Bospachieva discovered part of 
the fortification walls of Philippopolis and an early 
Christian basilica west of them (1990-1991). Since 
this building was smaller than the Great basilica, it 
was called the Small basilica.

During rescue excavations in a private plot on “Mara 
Gidik” Str. / “Neofit Bozveli” Str., archaeologist 
Mina Bospachieva excavated a six-conch building 
(an early Christian martyrium) with a polychrome 
mosaic floor, which was lifted and moved.

In a section of “Georgi Terter” Str., archaeologist Mina 
Bospachieva investigated what was most probably 
a part of the Eastern thermae (first excavated by 
Tsonchev, in 1946). Here she uncovered parts of a 
floor mosaic that covered a large rectangular room 
with heated floors via a hypocaust system. The 
mosaic was removed by a team of conservators led 
by Elena Kantareva-Decheva.

In 2005, archaeologist Ivo Topalilov uncovered 
a polychrome floor mosaic in a room of an early 
Christian building from Late Antiquity on 4 “Pushkin” 
Str. The mosaic was moved, and a part of it can be 
seen in the archaeological museum.
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ТЕХНОЛОГИЯ И
ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Технология
Подовите мозайки от Филипопол са изградени 
от основа и мозаечен слой (tessellatum). Върху 
хоризонтираната и трамбована земна основа 
на помещението се нареждат каменни блокове 
или тухлен трошляк (statumen). За да се укрепи 
и хоризонтира основата, върху statumen-а се 
нанася слой от хоросан с включени по-едри 
парчета камък и/или тухла (rudus). Следващият 
слой е по-тънък и съдържа по-дребни фракции 
слой (nucleus). В няколко случая за основа е 
използвано предишно подово покритие: opus 
signinum (Епископска базилика I, Ирини II), 
настилка от мраморни плочи (Ирини II) или от 
римски тухли (Баптистерий на Малка базилика).

Мозаечният слой (tessellatum) е съставен 
от фин хоросан и положени в него тесери 
(tesserae). Тесерите – мозаечните кубчета, са 
от различни местни скални породи (и тухла), но 
за някои части – емблема или централно пано, 
те са стъклени (смалтови) (Нарцис, мозайката 
с аленовите птици, Морска сцена с Ерос, 
Синагога I, Ирини I). Подготвителните дейности 
по изработването на тесерите са извършвани 
на място.

Мозаечната техника е opus tessellatum, но за 
някои части – емблема или централно пано, е 
приложена opus vermiculatum (Източни терми I, 
Нарцис, мозайката с аленовите птици, Морска 

TECHNOLOGY AND 
CHRONOLOGY

Technology
The floor mosaics of Philippopolis consist of a 
base and a mosaic layer (tessellatum). Over the 
leveled earthen floor of the room are placed stone 
blocks or brick fragments (statumen). In order to 
strengthen and level this base, a layer of mortar 
with inclusions of larger stones and/or bricks 
(rudus) is placed over the statumen. The next 
layer (the nucleus) is thinner and contains similar 
but smaller inclusions. In a few cases, a previous 
flooring served as the base: an opus signinum 
floor in the Episcopal basilica phase I and Eirene 
building phase II, pavement’s marble slabs in 
Eirene building phase II, and Roman bricks for the 
flooring of the Small Basilica’s baptistery.

The mosaic layer (tessellatum) consists of fine 
mortar and the tesserae (mosaic cubes) placed 
in it. The tesserae were made from various local 
rock types and brick, but parts of some mosaics 
like an emblem or center panel were made from 
glass (smalt) (the Narcissus panel, the mosaic 
with Allen’s gallinule birds, the maritime scene with 
the god Eros, the mosaics of synagogue phase I, 
and those of Eirene phase I). Preparation work for 
making the tesserae was done in situ.

The mosaic technique is opus tessellatum, but for 
some parts like the emblem or center panel the 
ancient craftsmen used opus vermiculatum, as in 
the mosaic floors of Eastern thermae phase I, the 
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сцена с Ерос, Синагога I, Ирини I). Мозаечната 
техника opus sectile използва значително по-
големи по размер тесери – плочи с различна 
геометрична форма (презвитерий на Епископска 
базилика II). Opus signinum e хоросанов под, 
изграден от statumen, rudus и хоросанов слой 
без или с отделни камъчета или парченца тухла 
(Ирини I, Епископска базилика).

В мозайките на Филипопол са представени 
геометрични, растителни и фигурални 
изображения, които са включени в 
изобразителни схеми, характерни за епохата 
и срещащи се в другите източни провинции на 
Римската империята.

Време на изпълнение
Полагани при строеж, преустройство или 
поправки на обществени и частни сгради, 
подовите мозайки от Филипопол са изпълнявани 
между II и VI в.

Първите мозаечни ателиета на Филипопол 
възникват през II в. и първоначално следват 
модата и влиянието на италийските центрове 
(първият мозаечен под в Западните терми). 
Под влияние на източните мозаечни ателиета 
и не без участието на тамошни майстори, от IV 
в. местните ателиета започват да изпълняват 
многоцветни мозайки със сложни геометрично-
орнаментални композиции, включващи 
изключително богат набор от предхристиянски 
и раннохристиянски мотиви и символи.

Narcissus emblem, the mosaic with Allen’s gallinule 
birds, the maritime scene with the god Eros, the 
mosaics of synagogue phase I, and those of Eirene 
phase I). The mosaic technique opus sectile uses 
significantly larger tesserae in the form of tiles 
with different shapes. This technique is attested in 
the presbytery of the Episcopal basilica phase II. 
Opus signinum is a lime-mortar floor made from 
a statumen, rudus, and a mortar layer either with 
or without single stones and brick fragments (ex. 
as seen in the mosaics of Eirene phase I and the 
Episcopal basilica).

The mosaics of Philippopolis depict geometric, 
floral, and figural images that are characteristic 
for the time period and found in the other eastern 
provinces of the Roman empire.

Chronology
The floor mosaics in Philippopolis were laid during 
construction, renovation, and restoration works in 
public and private buildings between the 2nd and 
6th centuries CE.

The first mosaic workshops in Philippopolis 
appeared in the 2nd century and initially followed 
the fashions prevalent in the Italic centers of 
mosaic production. This is seen, for example, in 
the Western thermae’s first mosaic floor. Under the 
influence of eastern mosaic workshops and with 
the participation of their craftsmen from the 4th 
century onward, local workshops began creating 
polychrome mosaics with intricate geometric and 
ornamental compositions that included a wide 
variety of pre- and early Christian symbols.
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Мозайката от Западните терми, изградени 
около средата на II в., представя италийски 
образци и вероятно е дело на майстори от Рим. 
Мозайката е черно-бяла, а червени тесери (от 
тухла) са включени в третирането на лицето и 
дясната ръка на кентавъра от морската сцена.

През първата половина на III в. са положени 
мозайките в сграда „Нарцис“ и в помещението, от 
което произхожда мозайката с аленовите птици. 
И двете представят емблемно-фигуралния тип 
мозайки, при които полихромното фигурално 
изображение господства над черно-бялото 
геометрично пано.

През втората половина на III в., във 
възстановяващия се от опожаряването и 
плячкосването от готите през 251 г. Филипопол, 
са положени мозайките в преустроените 
Западни терми и новоизградените Източни 
терми. Тези мозайки бележат прехода от черно-
бялата (монохромна) към многоцветната 
(полихромна) мозайка – черно-бели мотиви, 
обрамчени с полихромна плетеница (Западни 
терми II), черно, бяло, тъмна и светла охра 
(Източни терми).

През втората половина на III в. е издигната 
Античната синагога, чиято молитвена зала 
частично е покрита с полихромна мозайка 
(три правоъгълни пана, средното от които с 
изображение на менора).

През първата половина на IV в. е положена 
полихромната мозайка в две от залите на 
Резиденцията, а около средата на столетието 
е изграден първият мозаечен под в централния 

The mosaic from the Western thermae, which was 
laid around the mid-2nd century, displays italic 
examples and was probably made by artisans 
from Rome. The mosaic is black and white, but red 
tesserae (made from brick) are included in the face 
and right hand of the centaur in the maritime scene.

The mosaic in the “Narcissus building” and the 
mosaic with Allen’s gallinule birds were placed in 
the first half of the 3rd century. These mosaics are 
examples of the emblem-figural type of mosaic in 
which polychrome figures predominate over the 
geometric black and white panels.

The mosaics from the newly renovated Western 
thermae and newly built Eastern thermae were 
placed in the second half of the 3rd century – a 
time when Philippopolis was being restored after 
the Goths sack of 251. These mosaics mark the 
transition from black and white (monochromatic) to 
multicolored (polychrome) mosaic, in which black 
and white patterns are framed by intricate designs 
in several other colors (ex. Western thermae II). 
Black, white, and dark and light ochre feature in 
the polychrome mosaics of the Eastern thermae.

The Synagogue was built in the second half of 
the 3rd century, and its prayer hall was partially 
covered by a polychrome mosaic with three 
rectangular panels, the center of which holds the 
image of a menorah.

The polychrome mosaic in two of the halls in the 
“Residence building” were laid in the first half of 
the 4th century, and the first mosaic floor in the 
nave of the Episcopal basilica was installed 
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кораб на Епископската базилика на Филипопол. 
Мозайката от първия строителен период (зала 
за пиршества и южен портик) на сграда „Ирини“ 
се отнася към втората половина на IV в., а тази 
от втория период (вестибюл, източен портик, 
приемна зала, апсида, помещение 10) към края 
на века или началото на следващия.

Мозайката от Джамбаз тепе и тази с Морска 
сцена с Ерос (обект „Музей на тракийската 
култура“) са положени преди края на IV в., 
когато започва полагането на мозайката в 
страничните кораби на Епископската базилика 
(мозайката с дарителския надпис, в който се 
чете част от името на епископ).

Около средата на V в. в Античната синагога 
e положена втората мозайка. През втората 
половина на V в. е изграден мозаечният под на 
Малката базилика, на нартекса на Епископската 
базилика и на едно от помещенията от 
раннохристиянската сграда (ул. „Пушкин“ №4), 
а към края на века или началото на VI в. на 
раннохристиянския мартирий.

Вторият мозаечен под на Епископската базилика 
е изграден между края на V и началото на VI в., 
а в началото на VI в. е изпълнена мозайката в 
баптистерия на Малката базилика. Мозайките 
от банския тракт се отнасят общо към V-VI в.
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around the mid-4th century. The mosaics from the 
first construction period of the “Eirene building” 
(banquet hall and southern portico), date from 
the second half of the 4th century. Those from the 
second construction period, to which belong the 
vestibule, eastern portico, reception room, apse 
room, and room 10, date from the end of the 4th or 
beginning of the 5th century.

The mosaic from Jambaz tepe and the one with 
the maritime scene with the god Eros (“Thracian 
Art Museum” site) were laid before the end of the 
4th century when the mosaics in the aisles of the 
Episcopal basilica were installed (these are the 
mosaics with a donor inscription in which part of a 
bishop’s name can be read).

The second mosaic in the Synagogue was laid 
around the middle of the 5th century. In the second 
half of this century was laid the mosaic floor in 
the Small Basilica as well as the mosaics in the 
narthex of the Episcopal basilica and in one of the 
rooms in the early Christian building at 4 “Pushkin” 
Str. The mosaic in the early Christian martyrium 
was done towards the end of the 4th or beginning 
of the 5th century.

The second mosaic floor in the Episcopal basilica 
was made between the end of the 5th and beginning 
of the 6th century. The mosaic floor in the Small 
Basilica’s baptistery was laid in the beginning of 
the 6th century, and the ones from the apodyterium 
of a bath are dated broadly to the 5-6th century.
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Втори мозаечен под в нартекса│Second mosaic floor in the narthex



19

МОЗАЙКИТЕ В
ЕПИСКОПСКАТА
БАЗИЛИКА
НА ФИЛИПОПОЛ
Базиликата е открита и проучена от Елена 
Кесякова при спасителни археологически 
проучвания (1983-1986 г.) и става известна 
като Голямата базилика. Заради ограниченията 
на градската пътна инфраструктура Кесякова 
разкопава единствено южната половина на тази 
голяма по размер трикорабна базилика и част от 
специфично оформеното ù дворно пространство 
(атрий). Разкритите апсида, наос и южен кораб 
са покрити с добре запазена подова мозайка 
(горна мозайка), под която Кесякова установява 
наличието на по-ранна (долна мозайка) – тя се 
вижда през няколкото разрушения на горната. 
С мозайка са покрити и разкопаните портици 
на атрия и помещението на юг от него. След 
приключване на археологическото проучване 
на обекта, над запазените in situ (засипани с 
пясък на място) мозайки е изградено защитно 
покритие.

През 2015 г. започва изпълнението на 
широкомащабен проект за консервация, 
реставрация и експониране на мозайките 
на базиликата, наричана вече Епископската 
базилика на Филипопол, който предвижда в 
периметъра на проучванията от 80-те години на 
XX в. да се изгради двуетажна защитна сграда, 
в която долната мозайка да се консервира на 
място (in situ) на приземния етаж, а горната да 
се експонира на втория. При археологическо 
наблюдение от Елена Кесякова ръководеният 
от Елена Кантарева-Дечева реставраторски 

MOSAICS FROM
THE EPISCOPAL
(BISHOP’S) BASILICA
OF PHILIPPOPOLIS
The basilica that became known as the Great 
Basilica was discovered and excavated by 
archaeologist Elena Kessiakova during rescue 
excavations between 1983 and 1986. Due to the 
restrictions of present-day urban infrastructure, 
Kessiakova only excavated the southern part of 
the basilica, which consists of a nave, two aisles, 
and part of the open central court (atrium). The 
excavated apse, nave, and southern aisle were 
covered with a well-preserved floor mosaic (the 
upper mosaic), under which Kessiakova discovered 
an earlier one (the lower mosaic). The earlier 
mosaic can be seen in several places where the 
upper mosaic was destroyed. There are mosaics 
in the porticoes of the atrium and the room south of 
it. After the end of excavations, the mosaics were 
preserved in situ and covered with sand, and a 
protective structure was built above them.

In 2015, a wide-scoped conservation and restoration 
project began, which envisioned exhibiting the 
mosaics in a newly built two-story building located 
in the area of the excavations from the 1980s. The 
lower mosaic was to be preserved in situ on the 
ground floor while the later one (the upper mosaic) 
would be exhibited on the second floor. A team of 
conservators led by Elena Kantareva-Decheva 
and supervised by Elena Kessiakova removed the 
later mosaic and uncovered the earlier mosaic, 
in the process of which they discovered that this 
earlier floor was laid first in the nave and later in the 
southern aisle. There is a Eucharist scene in the 
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▲ Първи мозаечен под в южния кораб
▲ First mosaic floor in the southern aisle

Първи мозаечен под в южния кораб: дарителският надпис
First mosaic floor in the southern aisle: the donor inscription
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Първи мозаечен под в южния кораб│First mosaic floor in the southern aisle
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екип демонтира горната мозайка и разкрива 
долната, за която установява, че е полагана 
поетапно - първо в централния кораб, 
впоследствие в южния. В средата на южния е 
представена евхаристийна сцена: две вази, 
едната с вино, другата с вода, фланкират 
олтарна маса (mensa sacra), чиито плот е с 
очертанията на правоъгълна маса с дръжки 
(tabula ansata). В нея е поместен дарителски 
надпис на гръцки, съобщаващ за полагането на 
мозайката по времето на епископ Маркиан или 
Лукиан, както епиграфът Николай Шаранков 
чете запазеното от надписа.

Резултатите от консервационните работи 
и археологическите проучвания през 2015 
г. довеждат до своевременна промяна 
на първоначалния проект. Според новия 
базиликата ще се проучи изцяло и над нея ще 
се изгради защитна сграда, съобразяваща се с 
условията на живия град. За близо две години 
(2016-2018 г.), ръководеният от Жени Танкова 
археологически екип разкопава северната 
половина на базиликата и установява цялостния 
план на църковния комплекс, предшестван от 
ансамбъл от по-ранни сгради.

Всички новоразкопани части от интериора на 
комплекса (без двойката помещения северно 
от атрия) са покрити с мозайка, която екипът на 
Елена Кантарева-Дечева проучва, стабилизира, 
почиства и подготвя за предстоящите 
строително-монтажни дейности по изграждане 
на защитната сграда (2017-2018 г.), а след 
приключване на строителството - разкрива и 
извършва консервационно-реставрационни 
работи in situ (на място). Според резултатите 
от проучванията комплексът има три пода, 
два от които мозаечни. Първоначалният под 
е хоросанов (opus signinum), върху който 

middle of the southern aisle. It features two vessels – 
one holding wine, the other water – flanking an altar 
table (mensa sacra) with a rectangular shape and 
handles (tabula ansata). The same tabula ansata 
contains a donor inscription in ancient Greek that 
notes how the mosaic was laid in the time of Bishop 
Markian or Lucian, as the inscription’s remnants are 
interpreted by epigraphist Nikolai Sharankov.

The results of conservation activities and 
archaeological excavations in 2015 led to a change 
in the initial project. According to a new plan, the 
basilica would be excavated entirely and above it 
a protective structure would be built that took the 
modern city’s surroundings into consideration. For 
approximately two years (2016-2018), a team led by 
archaeologist Jeni Tankova excavated the northern 
half of the basilica and established the whole plan 
of the church complex as well as the presence of 
earlier buildings.

All newly excavated parts of the complex’s interior 
(except the two rooms to the north of the atrium) were 
covered with mosaics, which were stabilized and 
cleaned and prepared for the upcoming construction 
of the protective building (2017-2018). Following 
the construction, the mosaics were conserved and 
restored in situ. According to excavation results, 
the complex had three floors, two of which were 
covered with mosaics. The original floor had been 
made of lime-mortar (opus signinum) over which 
the earlier mosaic floor (opus tessellatum) was laid 
in parts – first in the nave then afterwards in the 
apse, aisles, narthex, porticoes of the atrium, and 
the southern two rooms.

The second mosaic floor was laid above the first, 
except in the two southern rooms. Deteriorations of 
the mosaics started first in the narthex, where the 
low-quality mortar led to the destruction of the first 
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Първи мозаечен под в централния кораб
First mosaic floor in the nave

Първи мозаечен под в южния кораб│First mosaic floor in the southern aisle

Втори мозаечен под в централния кораб
Second mosaic floor in the nave
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поетапно - първо в централния кораб, а 
впоследствие в апсидата, страничните кораби, 
нартекса, портиците на атрия и южната двойка 
помещения, е изграден първият мозаечен под 
(opus tessellatum).

Върху него, с изключение на площта на 
южната двойка помещения, е положен вторият 
мозаечен под (горната мозайка). Най-рано в 
нартекса, където използваният некачествен 
хоросан е довел до разрушаването на долната 
мозайка, а по-късно в апсидата, корабите и 

mosaic, and later in the apse, aisles, and porticoes 
due to the settling of the earth. In the presbyterium 
was an opus sectile mosaic of tiles with different 
geometric forms. There is a remarkable scene in the 
upper mosaic in the aisles that depicts the so-called 
“Fountain of Life” - two peacocks leaning towards 
a fountain gushing water and a second couple of 
birds depicted below it.

The first mosaic floor was built in stages between 
the middle of the 4th and first half of the 5th century 
in the apse, nave, aisles, porticoes of the atrium, 

Втори мозаечен под в централния кораб (преден план) и в северния кораб (заден план)
Second mosaic floor in the nave (on foreground) and the northern aisle (on background)



25

Втори мозаечен под в нартекса
Second mosaic floor in narthex

Втори мозаечен под в централния кораб
Second mosaic floor in the nave

Втори мозаечен под в централния кораб
Second mosaic floor in the nave
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Мозаечните подове в централния кораб: втори под (ляво) и първи под (дясно)
Mosaic floors in the nave: second floor (left) and first floor (right)

Втори мозаечен под в нартекса│Second mosaic floor in the narthex
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портиците на атрия, където непрекъснатото 
слягане на земната основа на пода е причинило 
различните деформации в мозаечния под; в 
презвитерия, също засегнат от сляганията, 
е положена мозайка в opus sectile (плочи с 
различни геометрични форми). Забележителна 
е представената в горната мозайка на 
страничните кораби композиция т.н. „Извор на 
живота“: два пауна, приведени към фонтан с 
бликаща вода, втора двойка птици е изобразена 
пред него.

Първият мозаечен под е изграден поетапно 
между средата на IV и първата половина на 
V в. (апсида, централен кораб, странични 
кораби, нартекс, северен портик на атрия, южен 
портик на атрия, южна двойка помещения), а 
вторият мозаечен под през втората половина 
на V - началото на VI в. (апсида, презвитерий, 
централен кораб, странични кораби, нартекс, 
северен портик на атрия, южен портик на атрия).

След построяване на защитната сграда, 
екипът на Елена Кантарева-Дечева експонира 
на втория етаж демонтираната през 2015 г. 
и впоследствие обработена горна мозайка 
(2020 г.), а останалите мозайки консервира и 
експонира in situ (2019-2020 г.).

and southern two rooms. The second mosaic 
floor was built between the second half of the 
5th and beginning of the 6th century in the apse, 
presbyterium, nave, aisles, narthex, and porticoes 
of the atrium.

After a protective building was built over the 
Episcopal Basilica, the upper mosaic floor that had 
been removed and conserved in 2015 was exhibited 
on the second floor (2020). The rest of the mosaics 
were preserved in situ (2019-2020) by the team led 
by Elena Kantareva-Decheva.
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Първи мозаечен под (по Кантарева-Дечева, Станев, Станчев 2021, фиг. 4)
First mosaic floor (по Кантарева-Дечева, Станев, Станчев 2021, фиг. 4)

Втори мозаечен под (по Кантарева-Дечева 2018, фиг. 4)
Second mosaic floor (по Кантарева-Дечева 2018, фиг. 4)
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Втори мозаечен под в централния кораб (експониран на втория етаж)
Second mosaic floor in the nave (displayed on the second floor)
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Мозаечен под на баптистерия│Mosaic floor of the baptistery
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МОЗАЙКИТЕ В
МАЛКАТА БАЗИЛИКА
В ПЛОВДИВ
По време на започналите през 1988 г. спасителни 
разкопки, свързани със строежа на блок 23 по 
някогашния бул. „Лиляна Димитрова“ (днес 
„Мария Луиза“), Мина Боспачиева открива част 
от крепостната стена на Филипопол, а западно 
от нея и раннохристиянска базилика (1990-1991 
г.). Бидейки по-малка по размери от Голямата 
базилика, новооткрита е наречена Малката 
базилика. Тя е трикорабна едноапсидна сграда 
с едноделен нартекс и полихромни подови 
мозайки във всички помещения, с изключение на 
параклиса от юг. Върху мозайката в централния 
кораб е издигнат амвон и е инсталирана олтарна 
преграда, която е заличила първите два реда 
от дарителски надпис на гръцки, поместен в 
специфична рамка (tabula ansata). Базиликата 
е разрушена от пожар и впоследствие 
възстановена без съществена промяна в 
плановата схема.

Мозаечният под на разрушената базилика е 
погребан под тухления под на възстановената 
сграда (втори строителен период), като при 
фундирането на зидовете на новопланирания 
триделен нартекс са разрушени части от 
мозайката. Към североизточния ъгъл на 
базиликата е пристроен баптистерий, в пода на 
който е изграден дълбок кръстовиден басейн - 
писцина (piscina). Баптистерият е настлан е с 
тухли, върху които впоследствие е положена 

MOSAICS FROM
THE SMALL BASILICA
IN PLOVDIV
During rescue excavations (1988, 1990-1991) 
preceding the construction of an apartment 
building (№23) on “Lilyana Dimitrova” Blvd. 
(today “Maria Luisa” Blvd.), archaeologist Mina 
Bospachieva discovered part of Philippopolis’ 
fortification walls and an early Christian basilica 
directly west of them. Since the newly discovered 
church was smaller than the Great Basilica, 
it was called the Small Basilica. It has a nave 
with an apse and two side aisles and a one-bay 
narthex. The floors in all the spaces are covered 
in polychrome mosaics, except for the chapel on 
the basilica’s southern side. There is an ambo 
in the center of the nave and an enclosure for 
the altar, which hid the first two rows of a framed 
(tabula ansata) donor inscription in ancient 
Greek. The basilica was destroyed by a fire and 
later restored with no significant changes to its 
plan.

When the basilica was restored, its mosaics were 
buried under the brick floor of the restored basilica, 
and the new tripartite narthex’s foundations 
destroyed parts of the old mosaics. A baptistery 
containing a deep cruciform baptismal font 
(piscina) in its floor was added at the basilica’s 
northeastern corner. The baptistyery’s floor was 
initially covered with bricks over which was later 
laid a polychrome mosaic depicting pairs of deer 
and birds surrounded by an intricate frame.
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Мозаечен под на църквата│Mosaic floor of the church
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Мозаечен под на църквата: апсида│Mosaic floor of the church: apse

Дарителския надпис в централния кораб
The donor inscription in the central nave

Мозаечен под на църквата: централен кораб
Mosaic floor of the church: nave
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Първи строителен период на базиликата: мозаечен под на 
църквата (по Bospachieva 2002, fig. 3)
Basilica’s first building period: mosaic floor of the church (after 
Bospachieva 2002, fig. 3)

Втори строителен период на базиликата: мозаечен под на 
баптистерия (по Bospachieva 2002, fig. 4)
Basilica’s second building period: mosaic floor of the baptistery 
(after Bospachieva 2002, fig. 4)



35

Библиография / Bibliography
Кантарева-Дечева, Е. „Проектът Малка базилика. Реставрация и експониране на подовата мозайка” - Годишник на Академия за музикално, танцово и изобразително 
изкуство Пловдив 2020 (Пловдив, 2021), 46-59.
Popova, V., A. Lirsch “Bodenmosaiken der sog. Kleinen Basilika” - In: Pillinger, R., A. Lirsch, V. Popova (eds.) Corpus der spätantiken und frühchristlichen Mosaiken 
Bulgariens (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016), 227-238.
Боспачиева, М., В. Коларова Пловдив - град върху градовете Филипопол-Пулпудева-Пълдин (София: ТОЛА, 2014), 235-253.
Bospachieva, M. “A Small Early Christian Basilica with Mosaics at Philipopolis (Plovdiv)” - Archaeologia Bulgarica VI, 2 (2002), 55-76.

полихромна мозайка с обрамчени от плетеница 
изображения на два елена и двойка птици.

Мозаечният под на базиликата се отнася към 
втората половина на V в., а на баптистерия към 
началото на VI в.

Част от мозайката на базиликата, както и 
писцината и мозайката в баптистерия са запазени 
на място (in situ), останалата е демонтирана 
в две кампании (1993-1994 г.; 1998 г.). Под 
ръководството на Елена Кантарева-Дечева 
фрагмените от тях са издирени и впоследствие 
обработени (2011-2012 г.), а след изграждането 
на защитна сграда над базиликата, върнати на 
място (2013 г.).

The mosaic floor of the original basilica dates to 
the second half of the 5th century and that of the 
baptistery to the beginning of the 6th century CE.

Portions of the Small Basilica’s mosaics were 
conserved in situ, which is also the case for 
the piscina and mosaic in the baptistery, while 
the rest of the basilica’s mosaics were lifted 
in two campaigns (1993-1994, 1998). These 
fragments were later located and restored under 
the guidance of conservator Elena Kantareva-
Decheva (2011-2012). After the building of a 
protective enclosure above the basilica, these 
fragments were placed in situ (2013).
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Мозаечен под на църквата: централен кораб (на преден план) и северен кораб (на заден план)
Mosaic floor of the church: nave (on foreground) and northern aisle (on background)
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Мозаечен под на църквата: северен кораб (на преден план) и централен кораб (на заден план)
Mosaic floor of the church: northern aisle (on foreground) and nave (on background)

Мозаечен под на църквата: централен кораб│Mosaic floor of the church: nave
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Мозаечен под на баптистерия│Mosaic floor of the baptistery
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Мозаечен под на баптистерия│Mosaic floor of the baptistery

Мозаечен под на баптистерия│Mosaic floor of the baptistery
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Мозайката с аленовите птици│The mosaic with Allen’s gallinule birds



41

МОЗАЙКИТЕ В
РЕГИОНАЛЕН
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
МУЗЕЙ

Мозайката с аленовите птици

Фрагмент от мозаечeн под от помещение, 
приобщено към т. нар. „Резиденция“

При прокарването на колектор през 1983 г. 
по някогашния бул. „Георги Димитров“ (днес 
„Цар Борис III Обединител“) в представителна 
жилищна сграда е открита и спасена от 
разрушаване подова мозайка, която след 
интерпретацията на проучвателя Елена 
Кесякова става известна като мозайката с 
аленовите птици, тъй като изобразява аленова 
водна кокошка (Porphyrio alleni).

Три черно-бели бордюра - пресичащи се кръгове, 
бягаща вълна и меандровидна свастика, 
обрамчват изобразително поле от квадратни 
касети, в които са представени аленовите птици 
(запазени са две).

Полагането на мозайката се отнася към първата 
половина на III в.

MOSAICS IN THE
PLOVDIV REGIONAL
ARCHAEOLOGICAL
MUSEUM

The mosaic with Allen’s gallinule birds

Fragment of a mosaic floor from a room 
incorporated into the so called “Residence”.

This mosaic was discovered during construction 
works in 1983 along former “Georgi Dimitrov” 
Blvd. (today “Tsar Boris III Obedinitel” Blvd.), 
where it was set in the remains of an impressive 
residential building. After its recovery and 
conservation and according to the interpretation 
of archaeologist Elena Kessiakova, it became 
known as the mosaic with Allen’s gallinule birds 
because it depicted waterbirds called Allen’s 
gallinule (Porphyrio alleni).

Three black and white frames - characterized by 
interlacing circles, meanders and a meander-like 
swastika - frame a field of squares in which the 
birds are placed. Only two of these squares are 
preserved.

The mosaic’s installation has been dated to the 
first half of the 3rd century CE.
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Емблема с изображение на Нарцис│Panel depicting Narcissus
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Panel depicting Narcissus

Fragment from a floor mosaic from the “Narcissus” 
building.

During rescue excavations in the course of the 
construction of apartment buildings in the 1980s 
on former “Lilyana Dimitrova” Blvd. (today “Maria 
Luisa”), archaeologist Elena Kessiakova led efforts 
to uncover a floor mosaic in a partially excavated 
building (1982).

A frame of large white tesserae encompasses a 
rectangular space divided into three panels – a 
central square one and two rectangular panels 
at its sides. The side panels contain interlacing 
circles while the center one has an inscribed circle 
with circulating rows of black and white triangles. 
These alternating triangles creates the illusion of a 
spinning motion towards the center of the mosaic. 
In the central panel is a depiction of a seated man 
leaning on his left arm and holding a spear in his 
right. He is interpreted as Narcissus.

The mosaic dates to the first half of the 3rd century.

Емблема с изображение на Нарцис

Фрагмент от мозаечeн под от сграда „Нарцис“.

По време на строеж на блокове по някогашния 
бул. „Лиляна Димитрова“ (днес „Мария Луиза“) 
през 80-те години на миналия век Елена 
Кесякова провежда спасителни археологически 
проучвания и разкрива подова мозайка от сграда 
с недостатъчно изяснен план (1982 г.).

Бордюр от едри бели тесери обрамчва 
правоъгълно пано, чиято вътрешност е заета 
от централно (квадратно) и две странични 
(правоъгълни) пана. В страничните са 
представени пресичащи се кръгове, а в 
централното пано е вписан кръг, изпълнен от 
подредени в циркулиращи редове бели и черни 
триъгълници, чието редуване създава илюзия за 
въртене към центъра. В центъра е разположена 
кръгла емблема, в която е представен седнал 
мъж, подпрян на лявата си ръка и държащ копие 
в дясната. Той е отъждествен с митичния образ 
на Нарцис.

Полагането на мозайката се отнася към първата 
половина на III в.
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Първи мозаечен под на Античната синагога: седмосвещник (менора)
First mosaic floor of a synagogue from Roman period: menorah (seven-branch candelabrum)
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Menorah - a seven-branch candelabrum

Fragment from the first mosaic floor from a 
Synagogue.

During construction of apartment buildings in 
the 1980s on former “Lilyana Dimitrova” Blvd. 
(today “Maria Luisa”), rescue excavations led 
by archaeologist Elena Kessiakova (1981-1982) 
uncovered floor mosaics from a synagogue dating 
to the Roman period. It had two mosaic floors, the 
first of which had three panels. The center panel 
held a depiction of a menorah flanked by donor 
inscriptions, and the side panels were filled with 
geometric ornaments.

The mosaic from the synagogue’s first construction 
period dates to the second half of the 3rd to the 
beginning of the 4th century CE.

Седмосвещник (менора)

Фрагмент от първия мозаечeн под на Античната 
синагога.

По време на строеж на блокове по някогашния 
бул. „Лиляна Димитрова“ (днес „Мария Луиза“) 
през 80-те години на миналия век Елена 
Кесякова провежда спасителни археологически 
проучвания и разкрива подови мозайки от 
антична синагога (1981-1982 г.). Положени са два 
мозаечни пода, първият от които е представен с 
три пана; в средното е изобразен седмосвещник 
(менора), фланкиран от дарителски надписи, а в 
страничните пана - геометрични мотиви.

Полагането на мозайката от първия строителен 
период се отнася към втората половина на III - 
началото на IV в.
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Мозаечен под от първия строителен период: зала за пиршества│First building period’s mosaic floor: banquet hall
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МОЗАЙКИТЕ В
КЪСНОАНТИЧНАТА
СГРАДА „ИРИНИ“

Късноантичната сграда „Ирини“ и античната 
улична мрежа с кръстовище са открити от 
археолозите Здравко Каров и Мина Боспачиева 
(1983-1984 г.) във връзка с реконструкцията 
на някогашния бул. „Георги Димитров“ (днес 
„Цар Борис III Обединител“) и изграждането на 
колектор и подлезно съоръжение. Разкритите 
мозайки произхождат от представителната 
част на т.н. сграда „Ирини“, достъпна от 
запазената римска улица (decumanus). Входът 
е отличèн архитектурно, а вестибюл отвежда 
до южния портик на вътрешен открит двор. 
През южния портик се осъществява връзката 
на представителната с домакинската част 
на дома, както и на двора с помещенията 
наоколо - залата за пиршества (triclinium) и 
приемната зала на собственика (tablinum), 
разширена впоследствие с апсида от изток. 
Всички помещения на дома са с многоцветни 
(полихромни) подови мозайки, представящи 
геометрични и фигурални изображения. 
Първоначално мозаечен под са имали само 
южният портик и залата за пиршества, в която 
забележителен е женският образ с надпис 
на гръцки: EIPHNH (Ирини, която е гръцката 
богиня на мира и благоденствието); останалите 
помещения са с хоросанов под (opus signinum). 
По-късна мозайка е положена във вестибюла, 
източния портик (върху настилка от мраморни 

MOSAICS FROM
THE LATE ANTIQUE
BUILDING “EIRENE”

The late antique building “Eirene” and parts 
of two Roman streets with a crossroads were 
discovered by archaeologists Zdravko Karov 
and Mina Bospachieva (1983-1984) when the 
old “Georgi Dimitrov” Blvd. (today “Tsar Boris 
III Obedinitel” Blvd.) underwent renovations. 
The entrance to the “Eirene” building stands out 
structurally and precedes a vestibule that leads 
to the southern portico of an open courtyard. 
The portico connects the more formal part of 
the house with the residential area as well as 
the courtyard with its surrounding spaces - the 
banquet hall (triclinium) and the room in which 
the owner received visitors (the reception room 
or tablinum). An apse was added to the tablinum 
in a later period to increase its reception space. 
The floors of all the “Eirene” building’s rooms 
are covered with polychrome mosaics depicting 
various geometric shapes and figures. Initially, 
the mosaics were placed only in the southern 
portico and banquet hall, where an impressive 
mosaic depicting a woman with an ancient 
Greek inscription was found. The inscriptions 
reads “EIPHNH” and so identifies the woman 
as Eirene, the Greek goddess of peace). The 
rest of the rooms had a lime-mortar floor (opus 
signinum). Later mosaics were placed in the 
vestibule, the eastern portico (on top of the 
marble slab pavement), the room to the north, 
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Мозаечен под от първия строителен период: южен портик (на преден план) и зала за пиршества (на заден план)
First building period’s mosaic floor: southern portico (on foreground) and banquet hall (on background)

Мозайката в залата за пиршества: женският образ с надпис на гръцки EIPHNH
The banquet hall’s mosaic: the depiction of a female with an ancient Greek inscription EIPHNH
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Мозаечен под от втория строителен период: приемна зала
Second building period’s mosaic floor: reception room

Мозаечен под от първия строителен период: южен портик
First building period’s mosaic floor: southern portico

Мозаечен под от втория строителен 
период: източен портик
Second building period’s mosaic floor: 
eastern portico
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Мозаечен под от първия строителен период: зала за пиршества и южен портик (по Bospachieva 2003, fig. 2-3, с 
допълнения)
First building period’s mosaic floor: banquet hall and southern portico (after Bospachieva 2003, fig. 2-3, with additions)

Мозаечен под от втория строителен период: вестибюл, източен портик, помещение 10, приемна зала и апсида (по 
Bospachieva 2003, fig. 2-3, с допълнения)
Second building period’s mosaic floor: vestibule, eastern portico, room 10, reception room and apse (after Bospachieva 
2003, fig. 2-3, with additions)
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and the reception room and its apse.

The mosaics form the first construction period 
(those in the banquet hall and southern portico) 
date from the second half of the 4th century 
and the later ones from the end of the 4th to the 
beginning of the 5th century CE.

After excavations of the “Eirene” building and 
its surroundings ended, all the archaeological 
structures in this area were conserved in situ. 
During these activities, the impressive formal 
parts of the domus “Eirene” were separated into 
an exhibition hall to best preserve and showcase 
the finds.

Some of the conserved mosaics deteriorated 
through the years and so underwent a second 
conservation effort under a Bulgarian-American 
team lead by Elena Kantareva-Decheva (2003-
2004). Today the restored mosaics can be seen 
in situ at the Trakart Cultural Center.

плочи), помещението от север, приемната зала 
и апсидалното помещение.

Мозайката от първия строителен период (зала 
за пиршества и южен портик) се отнася към 
втората половина на IV в., а тази от втория 
период (вестибюл, източен портик, приемна 
зала, апсида, помещение 10) към края на века 
или началото на V в.

След приключване на археологическото 
проучване на обекта е осъществена мащабна 
кампания за консервиране и експониране in situ 
(на място) на археологическите структури, в 
която представителната част на сграда „Ирини“ 
е обособена като самостоятелна зала - за да се 
осигурят условия за съхранение и експониране 
на разкритията.

Влошилото се с годините състояние 
на реставрираните някога мозайки 
налага предприемането на комплексни 
консервационно-реставрационни дейности от 
българо-американски екип от реставратори, 
ръководен от Елена Кантарева-Дечева (2003-
2004 г.). Днес, консервирани и експонирани in 
situ (на място), мозайките от сграда „Ирини“ 
могат да се разгледат в Тракарт Културен 
център.
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Мозаечен под от първия строителен период: зала за пиршества│First building period’s mosaic floor: banquet hall
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Мозаечен под от първия строителен период: зала за пиршества (детайл)
First building period’s mosaic floor: banquet hall (detail)
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Мозаечен под от първия строителен период: зала за пиршества (детайл)
First building period’s mosaic floor: banquet hall (detail)
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Мозаечен под от втория строителен период: приемна зала│Second building period’s mosaic floor: reception room

Мозаечен под от втория строителен период: вестибюл│Second building period’s mosaic floor: vestibule
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CONTEMPORARY
MOSAICS

СЪВРЕМЕННИ
МОЗАЙКИ
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CONTEMPORARY MOSAICS

Mosaic is one of the earliest forms of monumental 
art for the decoration of public and residential 
buildings that had both decorative and utilitarian 
functions. The technology and motifs of mosaic 
art changed quite a bit over time, as is attested 
by examples of mosaics created across modern 
Bulgaria between Greco-Roman antiquity and the 
early Middle Ages. After a long hiatus, mosaic art 
was revived in Bulgaria in the 1960s and became 
one of the most popular techniques in monumental 
art during the period of Mature Socialism. Along 
with other techniques utilized for monumental art 
projects, mosaic art thus served the ideology and 
aesthetics of the socialist state in Bulgaria between 
the 1960s and 80s. During this time, both figural 
and abstract mosaic motifs were dominated by the 
artistic language of socialist realism.

Artists from the famous “Plovdiv group,” who 
established monumental wall painting as a regular 
practice in Bulgarian fine arts, played an important 
role in the development of public wall art in socialist 
Bulgaria. This group includes artists from the so-
called “April generation,” whose bright presence 
stands out in Plovdiv’s artistic life. The works of the 
April generation are united not only by a common 
interest in monumental paintings but also by similar 
explorations of image and form. At the group’s 
core were Yoan Leviev, Dimitar Kirov, Hristo 
Stefanov, Encho Pironkov, and Georgi Bojilov-
Slona. These artists laid both the theoretical and 
practical foundations of monumental painting in 
socialist Bulgaria. In the area of mosaic art during 
the 1970s and 80s, Yoan Leviev and Dimitar Kirov 
were prolific creators while Georgi Bozhilov-Slona 
and Georgi Boiadzhiev made only a few pieces.

СЪВРЕМЕННИ МОЗАЙКИ

Една от най-ранните монументални техники 
в историята на изкуството е мозайката, 
възникнала с чисто декоративни и утилитарни 
функции за украса на обществени и жилищни 
сгради, дворци и храмове. С течение на времето 
техниката се е развивала и обогатявала 
както като композиционни схеми, така и като 
технологично изграждане. В територията на 
днешна България мозаечното изкуство се 
развива под различни форми  от античността 
до ранното средновековие. През 60-те години 
на XX в., след дълго прекъсване, мозайката се 
появява отново като една от основните техники, 
използвани в монументалното изкуство на зрелия 
социализъм. В този смисъл, заедно с останалите 
монументални техники, тя обслужва идеологията 
и естетиката на социалистическата държава. 
За това време са характерни два принципа 
в художественото изграждане на мозаечните 
произведения - фигуративен (изобразителен) и 
декоративен, и двата подчинени на властващия 
по това време социалистически реализъм.

Значително място в творчеството в областта 
на стенно-монументалните изкуства през 
разглеждания период заемат автори от станалата 
известна „пловдивска група“, които полагат 
основите на утвърждаването на монументалната 
живопис като регулярна практика в българския 
художествен живот. В тази група се включват 
художниците от т. нар. „априлско“ поколение, 
отличаващи се с ярко присъствие в 
художествения живот на Пловдив, обединени 
от сходни образно-пластични търсения и общ 
професионален интерес към монументалната 
живопис. Ядрото на групата са художниците 
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Йоан Левиев, Димитър Киров, Христо Стефанов, 
Енчо Пиронков, Георги Божилов-Слона. Те 
полагат основите на монументалната живопис 
в теоретичен и практически план. В областта 
на мозайката през 70-те и 80-те години на ХХ в. 
активно работят Йоан Левиев, Димитър Киров, 
а единични мозайки са част от творчеството на 
Георги Божилов-Слона и Георги Бояджиев.

В същия период в Пловдив се изявяват и по-
млади художници, предимно възпитаници на 
специалност „Декоративно-монументални 
изкуства“ към Националната художествена 
академия в София (тогава Висш институт за 
изобразителни изкуства „Николай Павлович“). 
Това са художниците Вълчан Петров, Ангел 
Пачаманов, Дечко Дечев, Димо Кенов, Трифон 
Неделчев и др.

Характерна особеност при изпълнението на 
монументалните произведения в разглеждания 
период е монополът на социалистическата 
държава върху процеса на тяхното възлагане, 
проектиране и реализация. Този процес е 
организиран и контролиран от държавата, като 
за целта са създадени структури към Съюза 
на българските художници и Творческия фонд 
(ТФ) на Съюза на българските художници 
(СБХ). На специализираната държавна 
комисия за декоративно-монументални 
изкуства (функционирала в периода 1976-
1992 г.) са делегирани функциите по възлагане 
на монументални творби, одобряване на 
представените проекти на идейна и работна 
фаза, приемане на завършените произведения 
и определяне на възнагражденията за отделните 
етапи. Към ТФ на СБХ са създадени предприятия, 
които организират изпълнението на декоративно-
монументални и приложни произведения. Това 
са Комбинат за монументални изкуства в София 
(КМИ), който изпълнява монументална скулптура 

At the same time, a younger generation of artists 
also actively participated in Plovdiv’s artistic life. 
Most of this generation were alumni from the 
“Decorative-monumental arts” program at the 
National Academy of Art in Sofia (then called the 
“High institute for fine arts “Nikolai Pavlovich”). 
These included the painters Valchan Petrov, Angel 
Pachamanov, Dechko Dechev, Dimo Kenev, and 
Trifon Nedelchev.

One of the main characteristics of monumental art 
from the 1960s - 80s is the government’s monopoly 
over the process of its creation (its commission, 
design, and realization). This control entailed the 
creation of special administrative bodies within the 
Union of Bulgarian Artists (UBA) and the Creative 
fund of the UBA. The special state committee for 
decorative and monumental arts (active 1976-
1992) became responsible for commissioning 
monumental works of art, approving project 
designs and execution, and approving final results 
and payments for the different creative stages. 
Several workshops were created and managed 
by the Creative fund of the UBA to carry out 
commissions for particular kinds of monumental 
and applied arts. These workshops include: the 
workshop for monumental art in Sofia, the biggest 
in the Balkans for monumental sculpture and 
plastic arts; the workshop for applied arts in Sofia; 
and the workshop for decorative monumental 
art in Plovdiv, for mosaics, sgraffito, metal and 
concrete plastic arts. An artistic council attached 
to the workshop for decorative monumental art in 
Plovdiv oversaw and evaluated the realization of 
monumental art pieces across the city. Meeting 
minutes are the main sources of information for the 
activities of the council and the state committee for 
decorative and monumental arts; these minutes 
can be accessed in the Central State Archives in 
Sofia and are echoed in the testimonies of people 
who participated in the meetings themselves. 
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и пластика - най-големият на Балканите, 
Комбинат за декоративно-монументални изкуства 
Пловдив (КДМИ), който изпълнява декоративно-
монументални произведения (мозайки, сграфита, 
металопластики, бетонопластики и др.) и 
Комбинат за приложни изкуства в София (КПИ). 
Към КДМИ Пловдив функционира художествен 
съвет, който на базата на протоколите от 
държавната комисия дава оценка за изпълнение 
на монументалните произведения и организира 
процеса на тяхната реализация. Основен 
източник на информация за дейността на 
държавната комисия и на художествения съвет 
към КДМИ са протоколи от техните заседания, 
които се намират в Централен държавен 
архив, София, както и свидетелствата на преки 
участници в този процес. В периода от 1980 
до 1989 г. главен художник и председател на 
художествения съвет към КДМИ е Дечко Дечев, 
който от 1990 г. е негов директор. Комбинатът, 
който е преструктуриран и преименуван на 
„Арт Център“ ЕООД към ТФ на СБХ, разполага 
с оборудвана материална база и богат набор 
от суровини и материали за изпълнение на 
мозайки. Почти всички мозайки, реализирани в 
разглеждания период, са изпълнени чрез КДМИ.

Най-характерното за този период е разделянето 
на процеса проектиране и изпълнение. Голяма 
част от художниците, работещи в сферата на 
монументалната мозайка, се ограничават само в 
рамките на художественото проектиране в мащаб 
и/или изработката на работен картон в мащаб 
1:1. Реализацията на мозайките се осъществява 
предимно от екипи от изпълнители, привлечени 
от Комбината, обучени да обработват скалния 
материал на тесери и да ги редят под авторския 
надзор на проектанта. Единици са художниците, 
които сами реализират своите проекти в 
материал: Вълчан Петров и Трифон Неделчев.

Between 1980 and 1989, Dechko Dechev was the 
leading artist and chairman of the artistic council as 
well as the director of the workshop for decorative 
monumental art in Plovdiv. The workshop for 
decorative monumental art in Plovdiv, which was 
restructured and renamed “Art Center” Ltd. as part 
of the creative Fund of the UBA, has facilities and 
a wide range of raw materials and supplies for the 
creation of mosaics. Almost all mosaics created 
during between 1980 and 1989 utilized these 
resources.

The separation of the design and execution 
processes was most characteristic of this period. 
Most of the artists who created monumental 
mosaics limited their participation in the process 
to delivering the artistic design in scale and/or to 
making а cardboard model in scale 1:1. The actual 
installation of the mosaics was carried out mainly by 
workshop contractors, who were trained to create 
tesserae from stone material and then assemble 
the mosaics under the supervision of the artist who 
created the project design. Only a few artists, such 
as Valchan Petrov and Trifon Nedelchev, carried 
out their projects themselves.
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Мозайка „Филипополис“│”Philippopolis” mosaic
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МОЗАЙКИТЕ ОТ
ПОДЛЕЗА ДО
БАНЯ СТАРИННА
Йоан Левиев, 70-те години на XX в.

Шестте мозаечни пана се намират в подлеза 
на кръстовището на булевардите „Цар Борис 
III Обединител“ и „6 септември“, в съседство 
на Баня Старинна (Чифте хамам, XVI в.). 
Височината на паната е предопределена от 
височината на подлезното съоръжение, а 
ширината им варира: четири са с еднакви 
размери, разположени едно до друго, петото е 
по-голямо и заема централна стена, а шестото 
е най-голямо и е изпълнено в края на източния 
ръкав, извеждащ към Небет тепе.

Всички пана съдържат разновременните 
имена на града - Пулпудева, Trimontium и 
Плоудин (първите четири пана), Philippopolis 
и Пловдив (петото) и Филибе и Пълдин 
(шестото). За разликата от малките пана, 
чиито изобразителни полета са заети от 
правоъгълници в два хоризонтални реда, 
двете най-големи пана са с фигурални 
композиции, представящи авторовото виждане 
за историческите персонификации на града. 
Така например мъжката глава в петото пано 
е наполовина антична - увенчана е с лавров 
венец и до нея е изписано античното имe на 
града, Philippopolis, и наполовина съвременна 
- косите й се развяват като победни знамена 
и до нея е изписано съвременното име на 
града: Пловдив. Върху главата е поставена и 
своеобразна корона, съставена от знаковите 
за града седем хълма (тепета). В най-голямото 
пано (шестото) са изобразени две мъжки 

MOSAICS FROM
THE UNDERPASS TO
BANYA STARINNA
 
Yoan Leviev, 1970s

The six mosaic panels are located in the 
underpass beneath “Tsar Boris III Obedinitel” 
Blvd. and “6 Septemvri” Str. in close proximity to 
Banya Starinna (Chifte hammam 15th c.). The 
height of the passage determined the panels’ 
height and their various widths. Four of the panels 
are identical in size and placed next to each other 
while the fifth one is larger and takes up an entire 
wall; the sixth panel is the largest and is located in 
the eastern passage leading to Nebet tepe.

All of the panels note Plovdiv’s various names from 
different time periods - Pulpudeva, Trimontium 
and Puldin (the first four panels), Philippopolis 
and Plovdiv (the fifth panel), and Filibe and Puldin 
(the sixth panel). The two largest panels depict 
figural compositions that represent the artist’s 
vision of the historical personifications of the city 
while the four smaller ones consist of rectangular 
blocks of color placed in two horizontal lines. The 
male head portrayed in the fifth panel is divided in 
halaf. One half of the head is ancient; it wears a 
laurel wreath and stands next to the ancient name 
of the city - Philippopolis. The other half of the 
head is contemporary and has hair waving like 
victory flags as well as the current name of the city 
Plovdiv noted next to it. Both halves of the head 
wear a symbolic crown made of the seven hills 
(tepeta) for which the city is known. The largest 
panel (the sixth one) depicts two male figures: 
medieval Puldin and Ottoman Filibe. They stand 
on either side of a fountain with a sun above it. 
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фигури: едната в облика на средновековния 
Пълдин, а другата на османския Филибе. Те са 
симетрично разположени от двете страни на 
съд с бликаща вода, над който е представено 
слънце. Две обърнати към извора птици са 
кацнали на раменета на фигурите.

Техниката на изпълнение на мозайката е opus 
tessellatum. За тесерите е използван естествен 
камък в шест цвята: червено, бежово, черно, 
тъмносиво, светлосиво и бяло. Мозайката е 
редена с циментов разтвор, видим във фугите 
и в липсите. Повечето тесери са ръчно сечени, 
с неправилна форма, с размери на страните от 
2 до 8 см, някои дори и по-големи.

По сведения на очевидци мозайката е редена 
на място от изпълнители.

A bird that faces the fountain is perched on the 
shoulders of both figures.

The technique used is opus tessellatum. The 
tesserae are from natural stone in six colors: red, 
beige, black, dark gray, light gray, and white. The 
mosaic is made with a cement binding that can be 
seen in the gaps and where pieces are missing. 
Most of the tesserae are hand-hewn with irregular 
shapes and vary in size between 2 and 8 cm; 
some tesserae are even larger.

According to eyewitness accounts, contractors 
made the mosaic in situ.

Мозайка „Филибе - Пълдин“│”Filibe - Puldin” Mosaic
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Мозайките от подлеза до Баня Старинна│Mosaics from the underpass to Banya Starinna
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Мозайка „Пощенски гълъби“ в Централна поща│The mosaic “Postal pigeons” in the Central Post Office
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МОЗАЙКАТА
„ПОЩЕНСКИТЕ ГЪЛЪБИ“
В ЦЕНТРАЛНА ПОЩА
НА ПЛОВДИВ
Георги Божилов - Слона, 1977 г.

Мозайката се намира в сградата на 
Централна поща, като заема почти цялата 
северна стена на вътрешното фоайе. Тя 
представя декоративна композиция със 
стилизирани фигури на гълъби, развити 
симетрично по хоризонтала. Повърхността 
на мозайката е пластична, а изграждането на 
пластиката следва принципите на сграфитото. 
Пластиката е градирана от тъмно към светло, 
т.е. - тъмните тонове са най-ниски, с градация 
на релефа от 1,5-2 см се преминава към 
светлите тонове. Авторът показва добро 
разбиране на технологията и техниката на 
мозайката, съобразявайки стилизацията на 
фигурите и оформящите се цветни петна с 
възможностите за изпълнение в рамките на 
един ден. По този начин се избягват видимите 
шевове (джорнати), които се получават 
при снаждането на мозайката. Могат да 
бъдат разграничени техниките, използвани 
в реденето на фона и фигурите. Фонът е 
изграден в техника opus segmentatum със 
сравнително едри тесери с неправилна форма 
с размери, вариращи от 2,5 до 8 см. Фигурите 
са изпълнени в техника opus tessellatum със 
сравнително едри тесери с правилна форма. 

THE MOSAIC
POSTAL PIGEONS
IN THE CENTRAL
POST OFFICE
Georgi Bozhilov - Slona, 1977

This mosaic is located in the building of the 
Central Post Office and takes up most of the 
foyer’s northern wall. It depicts a horizontal 
band of stylized pigeons. The mosaic’s surface 
is three-dimensional, and the scene was created 
in accordance with the principles of sgraffito. 
The colors change gradually from dark to light; 
the darker toned tesserae are set lowest in the 
scene, and the tesserae gradually transition to 
lighter hues at the same time as the relief of 
the mosaic steadily increases from 1.5 to 2 cm 
deep. Based on his deep knowledge of mosaic 
techniques, the artist tailored his approach to the 
figures’ style and to the color spots that formed 
them so that they could be installed in one day. 
Because of the artist’s expert approach, visible 
“joints” (giornata) between part of the mosaic are 
avoided. The techniques used for creating the 
mosaic’s background and figures can easily be 
distinguished. The background is done in opus 
tessellatum with fairly large square tesserae. The 
binding solution for the mosaic is cement, which 
shows in the mosaic’s gaps and in the places 
where the mosaic has deteriorated. The mosaic 
was made in situ according to the so-called 
“direct method” and used natural stone tesserae 
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Използваният свързващ разтвор за редене 
на мозайката е циментов, видим във фугите 
и в разрушенията. Мозайката е редена на 
място, чрез т.нар. директен метод, с тесери 
от естествен камък в пет цвята - черно, бяло 
(мрамор и бял варовик), охра, светлозелено и 
по-тъмно зелено.

Според участници в процеса мозайката 
не е редена от автора, а са използвани 
изпълнители.

in five colors - black, white (marble and white 
limestone), ochre, light green, and dark green.

According to those who participated in the 
mosaic’s installation, the artist did not personally 
take part, but other artists were commissioned to 
carry out his design.



69

Мозайка „Пощенски гълъби“ в Централна поща │ The mosaic “Postal pigeons” in the Central Post Office
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Мозайка „Меркурий“ от Международен панаир Пловдив│The mosaic “Mercury” from the International Fair Plovdiv
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МОЗАЙКАТА
„МЕРКУРИЙ“
МЕЖДУНАРОДЕН
ПАНАИР ПЛОВДИВ
Валентин Старчев и Христо Стефанов, 1987 г.

Мозайката се намира върху фасадата на 
централната сграда на Международния панаир 
Пловдив. Разположена е на ъгъла, формиран 
от южната и западната фасада  на сградата, и 
заема равни площи от тях.

Представен е образът на древноримския 
бог Меркурий, покровител на търговците и 
пътешествениците. Лицето е разработено 
пластично - очи, нос, устни, спускащи се 
по раменете коси, както и характерната за 
античната иконография на този персонаж 
крилата шапка. Геометрични преплитащи се 
фигури изобразяват пейзажи от Пловдив и 
създават алюзия за телесното присъствие на 
този крилат пратеник на боговете.

Мозайката е силно пластична. Част от челото, 
носа, скулите, ушите, устните и брадичката на 
Меркурий са направени от големи бучардисани 
блокове варовик, изявени високо над останалата 
част от мозайката, която е в opus tessellatum. 
Крилете на Меркурий и цялостният контур на 
мозайката са изградени от ръчно обработени 
(глицовани) варовикови плочи.

THE MOSAIC
“MERCURY”
INTERNATIONAL
FAIR PLOVDIV
Valentin Starchev and Hristo Stefanov, 1987

The mosaic is placed on the façade of the Plovdiv 
International Fair’s central building. It is positioned 
on the corner where the southern and western 
facades meet and takes up equal space on both 
sides of that corner. It is an interpretation of the 
ancient Roman god Mercury, patron of tradesmen 
and travelers. The god’s trademark winged hat 
is clearly on display above his long curling locks, 
which fall down his shoulders. Geometric shapes 
depicting landscapes from Plovdiv intertwine below 
the face and create the illusion that the messenger 
of the gods is physically present.

The mosaic is three-dimensional, with parts of 
Mercury’s face - including his hat - made in relief; 
the eyebrows, nose, lips, cheekbones, chin-
line, and ears are made from roughly worked 
limestone blocks that stand out from the rest of 
the opus tessellatum mosaic. Mercury’s wings and 
the mosaic’s overall outline consist of hand-cut 
limestone tiles.
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Мозайка „Меркурий“ от Международен панаир Пловдив│The mosaic “Mercury” from the International Fair Plovdiv



73
Мозайка „Меркурий“ от Международен панаир Пловдив│The mosaic “Mercury” from the International Fair Plovdiv
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Мозайка върху блок 15 в район Тракия│Mosaic on Block 15 in Trakiya neighbourhood
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МОЗАЙКИТЕ ВЪРХУ
БЛОК 15
ДО СТАРОТО КМЕТСТВО
НА РАЙОН „ТРАКИЯ“

Трифон Неделчев, Александър Балдев и 
Маргарита Томова, 80-те години на ХХ в.

Всяко от двете мозаечни пана представлява 
абстрактна композиция от неправилни 
геометрични форми. Мозайката е положена 
с циментов разтвор върху бетонна основа. 
Техниката на изпълнение е opus tessellatum. 
Използваните тесери са в осем цвята: бяло 
(мрамор), сиво-черно, сиво, сиво-зелено, охра 
(варовик), червено, оранжево, синьо (смалт); 
размерите на тесерите варират от 1,5 х 1,5 см 
до 5 х 5 см.

MOSAICS ON BLOCK 15
NEXT TO THE OLD
TOWN HALL OF THE TRAKIYA 
NEIGHBOURHOOD

Trifon Nedelchev, Aleksander Baldev and 
Margarita Tomova and, 1980s

Each of the two mosaic panels depicts an abstract 
composition made from uneven geometric shapes. 
The mosaic in opus tessellatum technique was made 
with a cement solution set over a concrete base. 
The tesserae are in eight colors: white (marble), 
gray-black, gray, gray-green, ochre (limestone), 
red, orange, and blue (smalt). They vary in size 
from 1.5 x 1.5 cm to 5 x 5 cm.
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Мозайка върху блок 15 в район Тракия│Mosaic on Block 15 in Trakiya neighbourhood
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Мозайка „Борбите и целите на Партията“│Mosaic “The fight and the goals of the Communist party”
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МОЗАЙКАТА
„БОРБИТЕ И ЦЕЛИТЕ
НА ПАРТИЯТА“
БИВШ ПАРТИЕН ДОМ
ПЛОВДИВ
Йоан Левиев и арх. Владмир Рангелов,
1969-1970 г.

„Моменти от съпротивата и бъдещото развитие 
на социализма“

Мозайката е разположена от двете страни на 
входа към административната част на сградата. 
Състои се от две пана. По-голямото, от лявата 
страна на входа, е композирано по хоризонтала 
и включва две групи фигури, изобразени на 
златен фон. Техниката на изпълнение може да 
се определи като своеобразен opus tessellatum. 
Фигуралната композиция е пластично изявена 
над фона. За тесерите е използван естествен 
камък в пет цвята: червено (твърд пясъчник), 
светлосиво (утаечна кремъчна скала), тъмносиво 
(твърд пясъчник), бежово (пясъчник), тъмна 
охра (варовик „срединка“ от село Средина, 
Кърджалийско) и бяло (мрамор ситнозърнест). 
За червената петолъчка в центъра на голямото 
пано е използван червен смалт. Фонът е 
изграден от тесери от фаянсови (керамични) 
плочки с бронзово покритие (колоидно злато) 
в различни нюанси на бакърено и старо злато 
и вградени декоративни керамични плочки, 
оцветени в синьо, розово и златно. Пластичните 

THE MOSAIC “THE FIGHT 
AND THE GOALS OF THE 
COMMUNIST PARTY”
THE FORMER COMMUNIST 
PARTY BUILDING
Yoan Leviev and arch. Vladimir Rangelov,
1969-1970

“Moments of the resistance and future development 
of socialism”

This mosaic flanks the entrance to the administrative 
section of the former Communist Party building 
and consists of two panels. The larger panel on the 
left side of the entrance depicts a horizontal scene 
with two groups of figures set against a golden 
background. The technique can be described as a 
kind of opus tessellatum. The figures stand out in 
relief from the background. The tesserae are made 
from natural stone in five colors: red (sandstone), 
beige (sandstone), dark ochre (limestone “Sredinka” 
from Sredina village in Kardzhali district), and white 
(fine-grained marble). The five-pointed red star in 
the center of the larger panel is composed of red 
smalt. The background consists of ceramic tile 
tesserae both plated with bronze (colloidal gold in 
different hues of copper or old gold) and coated 
with blue, pink, and gold glazes. The figural scene 
stands out in a 5 cm relief from this background 
and so has a border that distinguishes it from the 
rest of the mosaic. The mosaic’s background is 
generally flat but has considerable irregularities. 
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Moreover, the entire surface of the mosaic has 
visible giornatas (joints made when the different 
parts of the mosaic were put together). The mosaic 
was bound with a cement solution that can be seen 
in some of these joints and in weathered patches 
of the mosaic. Most of the tesserae are hand-made 
and so have irregular shapes; their sides vary from 
2 to 8 cm long, and some tesserae are even larger.

According to witnesses, the mosaic was laid in 
situ by Georgi Dimov and apprentices who were 
commissioned for the task.

елементи са издадени 5 см над фона. По тях 
много ясно личат границите на изградената 
пластика и положената върху нея мозайка. 
Мозаечната повърхност на фона е равна, а 
по повърхността на пластичния елемент се 
наблюдават сериозни неравности. По цялата 
повърхност на мозайката много ясно се виждат 
т.нар. джорнати (шевове, които се получават 
при снаждането на мозайката). Мозайката е 
редена с циментов разтвор, който частично 
се наблюдава във фугите и в разрушенията. 
Повечето тесери са ръчно сечени, с неправилна 
форма, с размери на страните вариращи от 2 до 
8 см, някои дори по-големи.

По свидетелството на очевидци мозайката е 
редена на място от изпълнител Георги Димов и 
помощници.
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Мозайка „Борбите и целите на Партията“│Mosaic “The fight and the goals of the Communist party”
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Пластична мозайка във водно съоръжение пред поликлиниката в район „Тракия“
Water fountain mosaic in front of the polyclinic of the Trakiya neighbourhood
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WATER FOUNTAIN 
MOSAIC IN FRONT OF
THE POLYCLINIC OF
THE TRAKIYA 
NEIGHBOURHOOD

Trifon Nedelchev and Margarita Tomova, 1980s

These are concrete globular sculptures covered 
with decorative opus tessellatum mosaics. The 
tesserae have  four colors: white (marble), black-
gray, ochre (limestone) and red (smalt); their sizes 
vary between 1.5 x 3 cm and 5 x 5 cm. The mosaic 
was laid with great precision and has a very even 
surface despite the free-flowing globular structures 
it covers. The mosaic was made with a concrete 
solution, and the joints were filled with remarkable 
precision.

ПЛАСТИЧНА МОЗАЙКА
ВЪВ ВОДНО 
СЪОРЪЖЕНИЕ
ПРЕД ПОЛИКЛИНИКАТА
В РАЙОН „ТРАКИЯ“

Трифон Неделчев и Маргарита Томова,
80-те години на ХХ в.

Пластични форми от бетон, покрити с мозайка 
с изцяло декоративен характер в техника 
opus tessellatum. Използваните тесери са в 
четири цвята: бяло (мрамор), сиво-черно, 
охра (варовик), червено (смалт); размерите 
на тесерите варират от 1,5 х 3 см до 5 х 5 см. 
Прецизно наредена, с много равна повърхност 
въпреки сложните обемни форми. Мозаечният 
набор е положен с циментов разтвор като фугата 
е добре запълнена.
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Пластична мозайка във водно съоръжение пред поликлиниката в район „Тракия“
Water fountain mosaic in front of the polyclinic of the Trakiya neighbourhood
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Читалище „Алеко Константинов“│Chitalishte (community center) “Aleko Konstantinov”
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THE MOSAIC FROM 
COMMUNITY CENTER 
“ALEKO KONSTANTINOV”

Valchan Petrov, 1980s

This mosaic depicts two griffins in medieval 
Bulgarian style, placed symmetrically on both 
sides of a decorative shield. The tesserae are all 
made from artificial materials - gold plated glass 
tiles in different shades of old gold, bronze, and 
copper for the mosaic’s background and smalt in 
green, orange, red, ochre, and yellow colors in 
different shades for the figural scene. The binding 
solution is a light color, probably cement with a 
fine-grained filler, and can be seen in the mosaic’s 
joints and destroyed areas.

The mosaic was laid in situ by the artist and his 
apprentices.

МОЗАЙКАТА ОТ 
ЧИТАЛИЩЕ
„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

Вълчан Петров, 80-те години на ХХ в.

Мозайката изобразява два грифона в 
средновековен български стил, симетрично 
разположени от двете страни на декоративен 
щит. Използваният материал за тесери е 
изцяло изкуствен - позлатени стъклени плочки 
в различни нюанси на старо злато, бронз и мед 
за фона, и смалт, оцветен в зелено, оранжево, 
червено, охра и жълто с по няколко нюанса от 
цвят. Свързващият разтвор, светъл на цвят, 
вероятно цимент с фин пълнител, се наблюдава 
във фугите и в разрушените участъци.

По информация от автора мозаечното пано е 
изпълнено лично от него през 80-те години на 
ХХ в.
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Читалище „Алеко Константинов“│Chitalishte (community center) “Aleko Konstantinov”
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Мозайка „Юрий Гагарин“│Mosaic “Yuri Gagarin”
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THE MOSAIC
“YURI GAGARIN”

Yoan Leviev, 1970

The mosaic panel is located northeast of the 
roundabout at “Tsar Boris III Obedinitel” Blvd. and 
“Bulgaria” Blvd. next to the Plovdiv International Fair. 
It is placed on a monolithic plinth that is three times 
longer than it is tall; the plinth is situated in such a 
way that the mosaic panel faces the roundabout.

The panel portrays a male figure with ancient-
looking hair and clothing - the ancient Greek figure 
Icarus, who escaped the Minotaur on the island 
of Crete with wings made by his father Daedalus. 
Above his left palm is a circular inauthentic, non-
mosaic element - a portrait of Yuri Gagarin in a space 
suit that was popular at the time of the mosaic’s 
installation. Beneath the portrait are the dates of 
Gagarin’s birth, his first flight in open space, and 
his death.

The technique for the mosaic is opus tessellatum, 
which is laid in a distinctively stylistic manner.

The tesserae are hewn from natural stone and come 
in five colors: red, white, ochre, light gray, and dark 
gray. Most of the tesserae have irregular shapes. 
Their sizes vary between 2 and 8 cm, and some are 
even larger.

The mosaic is the work of contractors who most 
likely laid it in situ on the plinth that was specifically 
built for it.

МОЗАЙКАТА
„ЮРИЙ ГАГАРИН“

Йоан Левиев, 1970 г.

Мозаечното пано се намира североизточно 
от кръговото кръстовище на булевардите 
„Цар Борис III Обединител“ и „България“, в 
съседство с Международния панаир Пловдив. 
Разположено е върху изградена за целта 
монолитна конструкция, чиято височина е близо 
три пъти по-малка от ширината, а лицето на 
паното е ориентирано към кръстовището.

Представена е мъжка фигура с антична прическа 
и облекло - древногръцкият герой Икар, който, 
за да се спаси от Минотавъра на о. Крит, полита 
с направените от баща му Дедал крила. Над 
дланта на лявата му ръка в кръгъл отвор е 
поместен неавтентичен, немозаечен елемент - 
тондо с популярния портрет на Юрий Гагарин в 
скафандър, а под нея в три реда са изписани 
датите на раждането, на първия полет в Космоса 
и на смъртта на Гагарин.

Мозайката е изпълнена в своеобразен opus 
tessellatum. За тесерите е използван естествен 
камък в пет цвята: червено, бяло, охра, 
светлосиво, тъмносиво. Повечето тесери са 
ръчно сечени, с неправилна форма, с размери 
на страните от 2 до 8 см, някои дори и по-големи.

Мозайката е редена от изпълнители, вероятно 
на място върху специално изградената за нея 
основа.
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Мозайка „Юрий Гагарин“│Mosaic “Yuri Gagarin”



94



95

CONTEMPORARY
ARTISTS

СЪВРЕМЕННИ
ХУДОЖНИЦИ
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Александър Балдев
(1933-1990)

Александър Балдев е роден през 
1933 година в Пловдив. Завършвайки 
„Стенопис“ при проф. Георги Богданов 
във ВИИИ „Н. Павлович“ (дн. НХА), той 
се превръща в една от изключително 
колоритните и дейни фигури в 
артистичния климат на града под 
Тепетата.

Работи в областта на кавалетната живопис, 
реставрацията, иконописта и монументалните 
изкуства. От началото на 70-те години участва 
активно в художествения живот. Умира през 
1990 г. в Пловдив.

Alexander Baldev
(1933-1990)

Alexander Baldev was born in 1933 
in the city of Plovdiv, Bulgaria. He 
graduated from the “Painting” program 
in the National Academy of Art in Sofia 
in the class of prof. Georgi Bogdanov. 
Baldev became one of the most colorful 
and active figures in the artistic life of 
Plovdiv.

He created easel paintings but also worked in 
conservation, icon-painting, and monumental arts. 
He died in Plovdiv in 1990.



97

Валентин Старчев
(1935)

Валентин Старчев е роден през 
1935 година в Стара Загора. 
Завършва специалност „Скулптура“ 
в Националната художествена 
академия при проф. Марко Марков. 
Член е на Съюза на българските 
художници, а от 1979 г. е включен в 
Управителния съвет на СБХ. Работи в 
областта на скулптурата и рисунката, 
като е известен предимно с монументална 
пластика. От 1964 г. преподава моделиране във 
ВИАС (дн. УАСГ). Валентин Старчев е носител 
на Димитровска награда (1980), орден „Народна 
република България“ ІІ степен (1985), звание 
„Народен художник“ (1986).

Автор е на голям брой паметници, сред които:

• „1300 години България“ пред НДК в София;
• паметникът „Пегас“ в София, посветен на 

паметта на загиналите български писатели;
• братските могили на падналите за свобода в 

Плевен и Стара Загора;
• бюст-паметникът на Капитан Петко войвода 

на Алеята на гарибалдийците в Рим;
• бюст-паметник на Пенчо Славейков - гр. 

Брунате, Италия.

Valentin Starchev
(1935)

Valentin Starchev was born in 1935 in 
the city of Stara Zagora, Bulgaria. He 
graduated from the “Sculpture” program 
in the National Academy of Art in Sofia 
in the class of prof. Marko Markov. He 
has been a member of the Union of 
Bulgarian Artists (UBA) and since 1979 a 
member of its managing committee. He 
has created sculptures and drawings but 

is most famous for his monumental sculpture. Since 
1964, he has taught modelling at the University of 
Architecture, Civil Engineering, and Geodesy in 
Sofia, Bulgaria. Valentin Starchev received the 
following honorary titles and awards: the Dimitrov 
prize (1980); induction into the Order of the People’s 
Republic of Bulgaria - second class (1985); and the 
title People’s Honorary Artist (1986).

His most famous works include:

• the monument “1300 years Bulgaria”, which 
was formerly in front of the National Palace of 
Culture, (Sofia, 1981);

• the statue “Pegasus”, which was dedicated to 
the memory of Bulgarian artists, Sofia;

• the “Fraternal mounds” monuments, which were 
dedicated to Bulgarian freedom fighters (Pleven, 
1970 and Stara Zagora);

• the bust of Bulgarian freedom fighter Kapitan 
Petko Voyvoda at the Janiculum Hill (Rome, 
Italy);

• the bust of Bulgarian poet Pencho Slaveikov 
(Bruntale, Italy).
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Вълчан Петров
(1947)

Вълчан Петров е роден през 1945 
г. в град Хисаря. През 1975 г. 
завършва специалност „Стенопис“ 
в Националната художествена 
академия при проф. Георги Богданов 
и Мито Гановски. От 1979 г. е член на 
СБХ. В периода 1984-1993 е директор 
на Градската художествена галерия 
в Пловдив. Работи в областта на 
живописта, керамиката, стенописта и 
мозайката. Има над 50 самостоятелни 
изложби в страната и чужбина. Носител е на 
редица национални и международни награди 
като: Голямата награда - Първи международен 
конкурс за живопис, галерия „Henry Tanas“, 
Торонто, Канада, 1990; Първа награда за 
живопис - Forum Flandro-Bulgaricum, София, 
1996; Голямата награда на Петия салон на 
изкуствата, Национален дворец на културата, 
София, 2000; Специалната награда „Стара 
Загора“ на Първо квадринале на Балканите на 
тема „Мит и легенда“, Стара Загора, 2004.

Сред по-важните монументални творби на 
художника са:
• „История на БКП“: стенопис в кино „Г. 

Димитров“, Михайловград, (дн. Монтана), 
1975;

• „Възраждане“: сграфито на калкан в двора 
на Съюза на архитектите в България, 1975;

• „Хисар - древен и млад“: мозайка (смалт и 
камък) във фоайето на Народно читалище 
„Иван Вазов - 1904 г.“, гр. Хисаря, 1984;

• „История на фармацевтиката“: стенопис в 
аптека № 22, Пловдив, 1985;

• мозайка (камък и смалт) в Централната 
лаборатория за микропроцесорни устройства, 
Пловдив, с колектив Димо Кенов и арх. Нели 
Янева, 1984.

Valchan Petrov
(1947)

Valchan Petrov was born in 1947 in the 
town of Hissarya, Bulgaria. In 1975, 
he graduated from the “Wall painting” 
program in the National Academy of 
Art in Sofia in the class of prof. Georgi 
Bogdanov and Mito Ganovski. He has 
been a member of the Union of Bulgarian 
Artists (UBA) since 1979 and the 
director of the City Art Gallery in Plovdiv 
between 1984 and 1993. He worked 
in the mediums of painting, ceramics, 

wall painting, and mosaics. He has over fifty solo 
exhibitions in Bulgaria and abroad. Valchan Petrov 
received the following Bulgarian and international 
awards: the grand prize from the First International 
Painting competition, “Henry Tanas” gallery, Toronto, 
Canada (1990); the First prize for paintings, Forum 
Flandro-Bulgaricum, Sofia, Bulgaria (1996); the 
First Prize at The Fifth Art Exhibition, The National 
Palace of Culture, Sofia, Bulgaria (2000); and the 
Special Award Stara Zagora - The First Balkan 
Quadrinalle titled “Myth and Legend”, Stara Zagora, 
Bulgaria (2004).

Among his most prominent monumental works are 
the following:
• the wall painting “History of the Bulgarian 

Communist party” in a cinema theater (Montana, 
Northwestern Bulgaria, 1975);

• the sgraffito wall painting “Renaissance” in the 
courtyard of the Union of Bulgarian Architects 
(Sofia, 1975);

• the mosaic “Hissar - ancient and young” made 
from smalt and stones and located in the foyer 
of the national chitalishte (community center) 
“Ivan Vazov ” (Hissarya, 1984);

• the wall painting “History of pharmaceutics” in 
pharmacy №22 (Plovdiv, 1985);

• a mosaic made from smalt and stones and located 
in the “Central laboratory for microprocessors”, 
in collaboration with Dimo Kenov and architect 
Neli Yaneva (Plovdiv, 1984).
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Георги Божилов - Слона
(1935-2001)

Георги Божилов - Слона е роден през 
1935 г. в гр. Пловдив. През 1959 г. 
завършва ВИИИ „Н. Павлович“ (дн. 
Национална художествена академия), 
специалност „Декоративно-
монументална живопис“, при проф. 
Георги Богданов. От 1960 г. участва 
в организирания художествен живот 
в страната и чужбина, като е част от 
артистичната общност на пловдивската 
група на художниците, заедно с Димитър Киров, 
Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Христо Стефанов. 
От 1961 г. членува в Съюза на българските 
художници (СБХ). Работи предимно кавалетна 
живопис, но има и няколко произведения в 
областта на стенно-монументалните изкуства в 
техника сграфито и мозайка.

Сред емблематичните му монументални творби са:
• „Прослава на славянските просветители“: 

сграфито, Пловдив, 1968;
• „Чичовци“: стенопис/фреско, Народна 

библиотека „Ив. Вазов“, Пловдив, 4/3 м, арх. 
Мария Милева, 1974;

• „Пощенски гълъби“: мозайка, Централна 
поща, Пловдив, 5/14 м, арх. Ж. Стойков, 1977;

• „Христо Г. Данов“: сграфито, калкан на ул. 
„Съборна“, Пловдив, 15/12,80 м, арх. Петко 
Кекеманов, 1978.

Георги Божилов-Слона е удостоен е със следните 
звания и награди: Заслужил художник, 1979г., 
орден „Народна Република България“, II степен 
1985 г., орден „Св. Св. Кирил и Методий”, I степен, 
награда „Захарий Зограф“. Художникът умира 
през 2001 г. в следствие на тежка автомобилна 
катастрофа.

Georgi Bozhilov - Slona
(1935-2001)

Georgi Bozhilov - Slona was born in 
1935 in the city of Plovdiv, Bulgaria. 
He graduated from the “Decorative 
and monumental arts” program in the 
National Academy of Art in Sofia (then 
called the “High institute for fine arts 
“Nikolai Pavlovich”) in 1959. After 1960, 
he became part of organized artistic life 
in Bulgaria and abroad, which included 
participation in the famous “Plovdiv 

group” of artists along with Yoan Leviev, Dimitar 
Kirov, Encho Pironkov and Hristo Stefanov. He was 
a member of the Union of Bulgarian Artists (UBA) 
since 1961. He mostly created easel paintings but 
was also responsible for several monumental wall 
paintings (sgraffito) and mosaics.

Chief among them are:
• the sgraffito wall painting “Glory for the Slavic 

teachers” (Plovdiv, 1968).
• the wall painting “Chichovtsi” in the National 

Library “Ivan Vazov”, in collaboration with 
architect Maria Mileva (Plovdiv, 1974).

• the mosaic “Postal Pigeons” in the Central Post 
Office, in collaboration with architect J. Stojkov 
(Plovdiv, 1977).

• the sgraffito wall painting “Hristo G. Danov” on 
“Saborna” Str., in collaboration with architect 
Petko Kekemanov (Plovdiv, 1978).

Georgi Bozhilov-Slona received the following 
honorary titles and awards: the title Honored Artist 
(1979), induction into the Order of the People’s 
Republic of Bulgaria - second-class (1985) and the 
Order “Saints Cyril and Methodius” - first-class, and 
the “Zachary Zograf” award. The artist passed away 
in a car accident in 2001.
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Йоан Левиев
(1934-1994)

Йоан Левиев е роден през 1934 г. в 
град Пловдив в семейството на Исак 
С. Левиев и Надежда Панайотова-
Левиева. През 1958 г. завършва  ВИИИ 
„Н. Павлович“, София, специалност 
„ М о н у м е н т а л н о - д е к о р а т и в н и 
изкуства“, при проф. Георги Богданов, 
с дипломна работа на тема „Боянският 
майстор“.
От 1959 става член на Пловдивската 
група на художниците. Участва във всяка изява 
на групата, а от 1961 г. е приет за член на Съюза 
на българските художници. Участва активно в 
изложби в страната и чужбина. Посещението му 
в Мексико през 1977 г. като комисар на изложба, 
представяща българското изкуство, оставя 
отпечатък върху творческата му еволюция. Сред 
неговите естетически кумири са мексиканските 
монументалисти - Ривера, Ороско и Сикейрос, а 
запознанството му с автори като Хорхе Камарена, 
Руфино Тамайо и Х. Чавес Морадо още повече 
засилва увлечението му по пластичната 
монументална форма. Художникът умира през 
1994 г. в дома си в град Пловдив.
Работи в областта на живописта, графиката, 
илюстрацията и монументалните изкуства. 
Изявява се в различни стенописни техники, сред 
които фреско, секо, сграфито и мозайка.
Носител е на следните отличия и награди: 
орден „Кирил и Методий“ І степен, 1970 г., 
звание „Заслужил художник“, 1975 г., Награда 
за монументално-декоративни произведения на 
името на Илия Петров, 1983 г., орден „Народна 
република България“ ІІ степен и „1300 години 
България“ - почетен знак и медал, 1984 г., Почетен 
знак на град Пловдив І степен, 1984 г., Награда за 
живопис на СБХ на името на Владимир Димитров 

Yoan Leviev
(1934-1994)

Yoan Leviev was born in 1934 in Plovdiv to 
the family of Isaac S. Leviev and Nadejda 
Panaiotova-Levieva. He graduated in 1958 
from the “Decorative-monumental arts” 
program in the National Academy of Art 
in Sofia (then called the “High institute for 
fine arts “Nikolai Pavlovich”). His graduation 
work under the supervision of prof. Georgi 
Bogdanov was titled “The Boyana master.” 
He was a member of the “Plovdiv group” 

of artists since 1959 and a member of the Union of 
Bulgarian Artists (UBA) since 1961. He was also an 
active participant in exhibitions in Bulgaria and abroad. 
He visited Mexico in 1977 as the chosen representative 
of an exhibition presenting Bulgarian art, and the visit left 
a mark on his artistic work. The three most prominent 
Mexican muralists of the time - Diego Rivera, José 
Clemente Orozco, and David Siqueiros - were among 
his aesthetic inspirations. His personal acquaintance 
with artists like Jorge González Camarena, Rufino 
Tamayo and José Chávez Morado further increased his 
interest in monumental art forms. The artist died in 1994 
in his home in Plovdiv.
His works span from paintings, graphics, and illustrations 
to monumental art. He used various techniques 
such as fresco and secco wall painting, sgraffito, 
and mosaic. He received the following honorary titles 
and awards: induction into the Order “Saint Cyril and 
Methodius” - first-class (1970); the title Honored Artist 
(1975); the award for decorative monumental arts “Ilia 
Petrov” (1983); induction into the Order of the People’s 
Republic of Bulgaria - second-class (1984);  the “1300 
years Bulgaria” - honorary insignia and medal (1984); 
the honorary insignia of the city of Plovdiv - first-class 
(1984); the painting award “Vladimir Dimitrov - Maistora” 
from the UBA (1984); and the title Honorary Citizen of 
Plovdiv (1995). 
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- Майстора, 1984 г., звание „Народен художник“, 
1986 г., почетен гражданин на Пловдив, 1995 г. 
Сред най-известните му стенно-монументални 
произведения са:
• сграфитни пана на фасадата на Дом на 

покойника, Пловдив, 1959 г.;
• стенопис в Заседателната зала на хотел 

„Марица“, Пловдив, 1969 г.;
• „Из икономическата история на Пловдив“, секо, 

1966 г.;
• „Човекът и земята“: стенопис/фреско във ВССИ 

„В. Коларов“, Пловдив, 1967 г.;
• „Борбите и целите на партията“ („Моменти 

от съпротивата и бъдещото развитие на 
социализма“): мозайка на фасадата на Партиен 
дом, Пловдив, камък, смалт, 1969 г.;

• „Юрий Гагарин“: мозаечно пано, Панаирен град, 
Пловдив, камък, 2,30/6,30 м, 1970-1971 г.;

• „Вазов и неговите произведения“: стенопис/
фреско, Народна библиотека „Ив. Вазов“, 
Пловдив, 1974 г.;

• съвместно с Христо Стефанов и Георги 
Божилов - Слона, мозайка в Младежки дом 
Бургас, камък, смалт, 1975 г.;

• мозайка в резиденция „Бояна“, камък, смалт, 
1976 г., стенопис в новотел „Пловдив“, 
казеиново-акрилна техника, 1978 г.;

• “Културата и работническата класа“: стенопис/
фреско, Профсъюзен дом на културата, 
Пловдив, 1977 г.;

• „Човекът и мирът“: стенопис/казеиново-акрилна 
техника, зала №8, НДК, арх. Ал. Баров, 1981 г.;

• „Борбите и победата на партията“: мозайка, 
тържествена зала на Дом-паметник на БКП, 
Бузлуджа, арх. Г. Стоилов, в съавторство с Хр. 
Стефанов, смалт и злато, 600 кв. м, 1981 г.;

• мозайка в зала „Договори“, МВнР, София, смалт, 
1983 г.; стенопис/фреско в Административна 
сграда на Панаирен град, Пловдив, 1987 г. 

His most famous monumental works are:
• the sgraffito panels on the façade of the funeral house 

in Plovdiv (1959);
• the wall painting in the boardroom of the “Maritsa” 

hotel (Plovdiv, 1969);
• the wall painting “Excerpt from the economic history 

of Plovdiv” (Plovdiv, 1966);
• the wall paintin g “Man and Earth” in the “Agricultural 

University - Plovdiv” (back then the High Institute of 
Agriculture “Vassil Kolarov”, 1967);

• the smalt and stone mosaic “Fights and ideals of the 
communist party” (“Moments from the resistance and 
the future development of socialism”) on the façade of 
the former communist party building (Plovdiv, 1969);

• the stone mosaic panel (2.30 x 6.30 m) “Yuri Gagarin” 
from the roundabout at the Plovdiv International Fair 
(Plovdiv, 1970-1971);

• the wall painting “Vazov and his works” at the National 
Library (Plovdiv, 1974);

• the smalt and stone mosaic in the Youth center in 
Burgas, in collaboration with Hristo Stefanov and 
Georgi Bozhilov - Slona (Burgas, 1975);

• the smalt and stone mosaic in the Boyana residence 
(Sofia, 1976);

• the casein and acrylic wall painting in the Grand Hotel 
Plovdiv (Plovdiv, 1978);

• the wall painting “Culture and the Working classes” in the 
building of the “Labor-union of culture” (Plovdiv, 1977);

• the wall painting “Man and Peace” in hall №8 in the 
National Palace of Culture, in collaboration with architect 
Alexander Barov; casein and acrylic (Sofia, 1981);

• the smalt and gold mosaic (600 sq. m.) “The fights and 
victory of the communist party” in the assembly hall 
at the Memorial House of the Bulgarian Communist 
Party at Buzludzha, in collaboration with architect 
Hristo Stefanov (Buzludzha, 1981);

• the smalt mosaic in the conference hall at the Ministry 
of Interior (Sofia, 1983);

• the wall painting in the administrative building of the 
Plovdiv International Fair (Plovdiv, 1987).
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Маргарита Томова
(1945-2017)

Маргарита Томова е родена в София. 
Завършва ВИИИ „Н. Павлович“ 
(дн. Национална художествена 
академия), специалност „Керамика“, 
през 1970 г. при проф. Венко Колев. 
От 1981 г. участва във всички 
национални изложби на приложното 
изкуство, както и в колективни 
експозиции в Германия, Русия, 
Италия, Франция. Член на СБХ от 
1983 г. Работи на свободна практика в сферата 
на декоративната керамика и монументалните 
изкуства. Автор на монументални реализации 
в Пловдивски регион, в колектив с Трифон 
Неделчев.

Margarita Tomova
(1945-2017)

Margarita Tomova was born in 1945 
in Sofia, Bulgaria. She graduated in 
1970 from the “Ceramics” program in 
the National Academy of Art in Sofia 
in the class of prof. Venko Kolev. She 
participated in all national exhibition in 
applied arts since 1981 as well as in 
group exhibitions in Germany, Russia, 
Italy, and France. She was a member 
of the Union of Bulgarian Artists (UBA) 

since 1983. She worked in the sphere of decorative 
ceramics and monumental arts and on various 
projects in the Plovdiv region in collaboration with 
Trifon Nedelchev.
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Трифон Неделчев
(1945)

Скулпторът Трифон Неделчев е роден 
през 1945 г. в пловдивското село 
Марково. Завършва специалност 
„Скулптура“ във ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“. Изявява се активно в 
българския художествен живот от 80-
те години на ХХ в. От 1992 г. живее и 
работи в Лайпциг, Германия, и участва 
в голям брой експозиции. Работи 
доминиращо в техниката на акварела. 

Работи в сътрудничество с „Freien Schule für 
Künstlerisches Gestalten“ в гр. Баденвайлер, 
Баден Вюртемберг. Произведения на художника 
се намират в НХГ, в ГХГ - Пловдив и други галерии 
в България. Негови творби са притежание на 
частни колекции в Германия, Австрия, Ливан и 
САЩ.

Trifon Nedelchev
(1945)

Trifon Nedelchev was born in 1945 in 
Markovo village near Plovdiv, Bulgaria. 
He graduated from the “Sculpture” 
program in Veliko Tarnovo University 
“Saint Cyril and Methodius” and actively 
participated in Bulgarian artistic life in 
the 1980s. In 1992 he moved to Leipzig, 
Germany, where he had a number of 
exhibitions.

He worked in collaboration with “Freien Schule für 
Künstlerisches Gestalten” in Badenweiler, Baden 
Wurtemberg. His works can be seen at the National 
Art Gallery (Sofia), the City Art Gallery (Plovdiv), 
and other Bulgarian galleries. They are also parts 
of private collections in Germany, Austria, Lebanon, 
and the United States.
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Христо Стефанов
(1931-2013)

Художникът е роден в Бургас, като 
от 1935 г. семейството трайно се 
установява в Пловдив. През 1956 г. 
завършва специалност „Живопис“ в 
Художествената академия (тогава 
ВИИИ „Н. Павлович“) в класа на проф. 
Ненко Балкански. От 1961 г. е член 
на Съюза на българските художници. 
Заедно с Йоан Левиев, Димитър 
Киров, Енчо Пиронков и Георги Божилов - Слона, 
Христо Стефанов е част от пловдивската група 
на художниците. Участва активно в регионални, 
национални и международни изяви. През 1970 г. е 
избран за член на художествения съвет към СБХ, 
а от 1971 г. участва в Държавната комисия за 
изобразителни, приложни изкуства и архитектура, 
където до края на нейното съществуване е 
включен в състава на различни нейни органи.
Работи в областта на живописта, графиката, 
мозайката, стенописта, витража и сценографията. 
От зората на своето творчество художникът 
проявява траен интерес към монументалните 
изкуства и има голям брой реализации в 
разнообразни техники като фреско, сграфито, 
мозайка, стъклобетон и витраж. Вдъхновява се от 
естетиката и пластическия изказ на мексиканските 
монументалисти - Ривера, Ороско и Сикейрос. 
Създава голям брой стенно-монументални 
произведения в България и чужбина. Сред 
емблематичните произведения на художника са:
• „Гений и пророк“: стенопис, Дом-музей „Христо 

Ботев“, Калофер, фреско, 50 кв. м, 1973;
• „Епопея на забравените“: стенопис/фреско, 

Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив, 
1974;

Hristo Stefanov
(1931-2013)

Hristo Stefanov was born in 1931 in 
the city of Burgas, Bulgaria. His family 
permanently relocated to Plovdiv in 
1935. He graduated in 1956 from the 
National Academy of Art in Sofia in the 
class of prof. Nenko Balkanski. He was a 
member of the Union of Bulgarian Artists 
(UBA) since 1961 and a member of the 
famous “Plovdiv group” of artists along 

with Yoan Leviev, Dimitar Kirov, Encho Pironkov 
and Georgi Bozhilov-Slona. He actively participated 
in regional, national, and international exhibitions. 
He became a member of the managing committee 
of the UBA in 1970 and since 1971 was involved in 
the State Committee for Fine and Applied Arts and 
Aarchitecture. He stayed involved in various branches 
of the State Committee until his death. His works 
include paintings, graphics, mosaics, wall paintings, 
stained glass windows, and scenography. Even 
his earliest works demonstrated his longstanding 
interest in monumental art, as is attested by his 
numerous works in a variety of different techniques 
- fresco, sgraffito, mosaics, glass and stained glass. 
He was inspired by the aesthetics and expression 
of form of the Mexican muralists Diego Rivera, José 
Clemente Orozco, and David Siqueiros. He created 
numerous monumental works both in Bulgaria and 
abroad. Among these, the following stand out:
• the stone and ceramic mosaic sculpture (3.60 x 

21 x 0.25 m) “The communist party victorious” and 
a decorative glass wall in the foyer of the former 
communist party building, in collaboration with E. 
Pironkov and architect Vl. Rangelov; stone and 
ceramic (Plovdiv, 1969);

• the fresco (50 sq. m.) “Genius and prophet” in the 
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• „Вино и плодородие на Тракия“: стенопис/
фреско, ресторант „Пълдин“, Пловдив, 25 кв. 
м, 1975, арх. Зл. Кирова, арх. Н. Мушанов,

• „Движение“ („Заминаване“ и „Завръщане“ - 
две пана): мозайка, в подлез на Централна 
гара София, камък, смалт, 1976;

• „Човекът и техническият век“, („Прогрес“): 
мозайка, фасада на Дом на техниката, 
Карлово, камък, смалт, метал, 10/8 м, 1978; 

• „Огънят“ („Изгаряне в творчеството“): стенопис/
фреско, зала №7, НДК, София, 11,20/8,40 м, 
1981, арх. Ал. Баров;

• „Меркурий“: мозайка, фасада на палата №9 
на Международен панаир, Пловдив, камък, 
смалт, 48 кв. м, 1987, съвместно с В. Старчев;

• „Сцената - живот, животът - сцена“, стенопис/
секо, Камерна опера, Благоевград, 1987; 

• „Мемориал на Делчевия род“, Благоевград, 
камък, смалт, злато, 1987; 

• „Партията победителка“: пластика с мозайка 
и пластична стена от стъклобетон, фоайе на 
Партиен дом, Пловдив, 3,60/21/0,25 м, Партиен 
дом, Пловдив, керамика, камък (съвместно с 
Е. Пиронков), 1969, арх. Вл. Рангелов.

Христо Стефанов е сценограф на спектакли 
на режисьора Христо Христов - „Преспанските 
камбани“ и „Железният светилник“ (1965, театъра 
в Пловдив), както и на „Хамлет“ (1967, театъра 
във Варна, реж. Николай Георгиев), „Тази малка 
земя“ от Георги Джагаров (1976, театъра в 
Пловдив). 

Той е художник-постановчик на филмите 
„Иконостасът“ (1969) и „Наковалня или чук“ 
(1973). Христо Стефанов е носител на почетното 
звание „Народен художник“ (1885), орден „Кирил 
и Методий“ І степен и орден „Стара планина“ I 
степен (2002).

Museum house “Hristo Botev” (Kalofer, 1973);
• the wall painting “Epic of the forgotten” at National 

library “Ivan Vazov” (Plovdiv, 1974);
• the fresco (25 sq. m.) “Wine and fertility of Thrace” in 

the restaurant “Puldin”, in collaboration with architects 
Z. Kirova and N. Mushanov (Plovdiv, 1976);

• the smalt and stone mosaic “Movement” (“Leaving” 
and “Return” - 2 panels) in the passageway of the 
Central Railway Station (Sofia, 1976);

• the smalt, metal, and stone mosaic (10 x 8 m.) 
“Man and the Age of Technology” (“Progress”) on 
the façade of the House of science and technology; 
smalt, metal and stone (Karlovo, 1978);

• the fresco (11.20 x 8.40 m.) “Fire” (“Burning in 
creation”) in hall №7 in the National Palace of 
Culture, in collaboration with architect Al. Barov 
(Sofia, 1981);

• the smalt and stone mosaic (48 sq. m.) “Mercury” 
on the façade of the Plovdiv International Fair’s 
central building, in collaboration with Valentin 
Starchev (Plovdiv, 1987);

• the secco wall painting “The stage - life, the life - 
stage” in the Opera di camera (Blagoevgrad, 1987);

• the smalt, stone, and gold “Memorial of Gotse 
Delchev’s family” (Blagoevgrad, 1987).

Hristo Stefanov was a scenographer for the plays of 
director Hristo Hristov - “The Bells of Prespa” and 
“The Iron Candlestick” (performed in the Plovdiv 
theater, 1965) - as well as for “Hamlet” (directed by 
Nikolai Georgiev and performed in the Varna theater, 
1967) and “This Small Land” by Georgi Dzhagarov” 
(performed in the Plovdiv theater, 1976). He was 
also the production artist for the movies “Iconostasis” 
(1969) and “Anvil or hammer” (1973).
He received the following honorary titles and awards: 
the honorary title People’s Artist (1985); induction 
into the Order of “Saints Cyril and Methodius” - first-
class (2002) and the Order “Stara planina” (2002).
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