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В рамките на 20 работни дни успяхме да проучим повече от 150 кв. м. от комплекса на
късноантичната пътна станция “Анище”
край Белоградчик, каза за
Радио “Фокус”- Видин
ръководителят на проучването доц. Сергей Торбатов от Националния археологически
институт с музей при БАН. При проучването са установени 4 помещения, съставляващи
сградния комплекс. Три от тях са поручени изцяло, а четвъртото - до половина. “Именно
проучванията на тези новоразкрити помещения ми дават пълното основание
категорично да твърдя, че ние имаме работа с пътна станиция, а не с римска вила,
както се допускаше в първите години на проучавинята”, заяви доц. Торбатов. Едното от
проучените помещения е било конюшня. Други две са имали преходна функиця, т.е.
свързвали са различни компоненти на комплекса, оприличен от доц. Торбатов с
ведомствен хотел от римската епоха. Едната от стаите е използвана за нощуване от
пътуващи администратори и войници. Точно в това помещение е открита плочка от
войнишка ризница. По време на проучването са открити предимно късноримски монети,
познати от обекта и от по-ранните разкопки. С тях монетните находки от началото на
разкопките вече надхвърлят 500. Това е абсолютна нумизматична основа за анализи и
интерпретацията на този материал ще бъде интересна в бъдеща пубилкация,
коментира доц. Торбатов. Тази година на територията на пътната станция отново са
открити множество керемиди с печати. Те са от един и същ тип и не се срещат на нито
един друг античен обект на теритоирята на България. “Имам основние да твърдя, че
някъде в близост е съществуала голяма тухларница, която изглежда е била под
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директен императорски контрол”, коментира археологът. Според него с темпото на
работа, наложено тази година, обектът може да бъде изцяло проучен и подготвен за
консервация и социализация за още три сезона.
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