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BASIC METHODOLOGY AND MODERN TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS FOR RECLAMATION OF DISTURBED LANDS
AND SOILS
Martin Banov1, Venera Tsolova1, Georgi Zhelezov2
Restoration of disturbed terrains is a complex problem, determined by a number
of factors: geo-climatic, mining and technical conditions, mechanical and agrochemical
properties of soil and geological materials to be seized. The main objective of the article is to
propose a methodology for the study of disturbed lands and soils and to present the existing
methods of technical and biological recultivation of these lands.
Keywords: recultivation, disturbed lands, soils

МЕТОДИЧНА ОСНОВА И СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ
ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ЗЕМИ И ПОЧВИ
Мартин Банов, Венера Цолова, Георги Железов
Резюме: Основната цел в представената публикация е да предложи методология
за изследване на нарушените земи и почви и да представи съществуващите методи за
техническа и биологична рекултивация на тези земи. Възстановяването на нарушените
терени е комплексен проблем, определящ се от редица фактори: географско-климатични, минно-технически условия, механични и агрохимични свойства на почвените и геологични материали, които се изземват. Основната задача при възстановяване на земите,
нарушени от миннодобивните или други дейности, включва повишаване на почвеното
плодородие и създаване на екологично балансирана екoсистема. Рекултивацията е един
от най-радикалните методи за възстановяване и подобряване на нарушените терени и
възвръщането им в пълноценния (обработваем) поземлен фонд.
Ключови думи: рекултивация, нарушени земи, почви
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INTRODUCTION
The intensive mining of mineral resources affects negatively environmental
components and radically alters natural landscape. In the course of mining activities the soil cover is destroyed, the hydrological network is altered and new relief
forms are formed, which disturbs the ecological balance of the mining territories.
The processing of black, colored and inert materials, the construction of linear and
engineering equipment, urban aglomerations, etc. causes large-scale environmental
disturbances (Banov, et al., 2010; Butrym et al., 2016). These activities lead to constant decrease of the effective land fund, which is basic means of production in agriculture and forestry.
The disturbed terrains such as heaps from mines, quarries for sand and gravel,
gullies, uncorrected river beds, waste dumps, etc., are not fit for agricultural use. They
have partially or completely lost their economic function and they virtually appear to
be a source of negative environmental impact when they contain toxic substances and
specific microbiota (Committee on Soil as a Resource in Relation to Surface Mining
for Coal, 1981; Thurman and Sencindiyer, 1986; Marinkina, 1999; Sencindiver and
Ammons, 2000; Bendfeldt et al., 2001; Seybold et al., 2004; Androkhanov and Kurachev, 2009; Esshaimi et al., 2012).
As we have mentioned, some of the basic factors, causing anthropogenic alterations in environmental components are the mining and processing industries. On
preliminary assessment about 90 000 ha of the territory of the country are affected by
mining activities, quarries and construction.
International experience analysis shows that the reclamation of the disturbed terrains is a complex problem, determined by a number of factors: geographic-climatic,
mining and technical conditions, mechanical and agrochemical properties of the soil
and geological materials, which are extracted, the system of deposit exploitation,
etc. /Маrinkina and Banov, 2001; Tsolova and Banov, 2004; Zheleva and Bozhinova, 2009; Zheleva-Bogdanova, 2010; Ivanov and Banov, 2008; Misheva et al.,
2007; Tsolova et al., 2010; Kaufmann et al., 2009; Smaliychuk et al., 2016; Zheng-fu,
2005/. Therefore this requires technological solutions for recovery of the fertility of
the disturbed terrains to be in compliance with the specifics of every site and co-ordinated efforts of specialists from different scientific and applied science organisations
and institutes to be used.
The main task in reclamation of lands, disturbed by mining and other industries
includes an increase of soil fertility and creation of an environmentally balanced ecosystem. Reclamation is one of the most radical methods for recovery and improvement of the disturbed terrains and their return into the complete arable land fund.
Most generally the reclamation of disturbed and destroyed lands represents a
system of engineering, ecological, meliorative, agro-technical, forrestry managerial
and other activities, aimed at reclamation of the disturbed terrains and at landscape
improvement in order to create sites of different purposes such as agricultural, forrestry, sanitary, recreational and other ones. (Regulation № 26/2002).
The main purpose of this publication is offering methodology for terrain and
analytical research of disturbed lands and soils and presenting the existing methods
for technical and biological reclamation of these lands. This systemized information
allows the development of technologies for technical and biological reclamation of a
4

high industrial, financial and ecological effect. The methodology offered for conducting preliminary research has proved that it generates ideas for creation of efficient
technological solutions for reclamation of disturbed lands and is recommended by
the authors for conduction of reclamation activities in the country.
TERRAIN AND ANALYTICAL RESEARCH
FIELD AND LABORATORY ANALYSIS OF SOIL DIFFERENCES

The field research of the soil cover in the region of disturbance must be done in
Scale М 1:10 000 for large areas and flat terrains, and in Scale М 1:5 000 or Scale 1:2
000 in smaller areas and rugged relief. The research aims at determination of the soil
type, the of the humus horizon and the opportunities for its collection, landfilling and
usage. The study shall be done before starting the mining activities.
Soil differences are characterized according to the Bulgarian system for classification and diagnostics of soils - power of the humus horizon, color, mechanical composition, density, structure, availability of soil horizons, etc. It is necessary to make a
conclusion for the aptitude of the humus material for biological reclamation according to the obtained analytical data. The humus horizon must be collected selectively,
according to the depth of its building and in compliance with the soil categories –
I-st, II-nd и III-rd on type and subtype levels; it must be deposited and subsequently
spread in the same way because different soils possess individual fertility.
In order to complete field mapping of soils it is necessary to have a topographical base of the undisturbed area in the relevant scale. The genetic classification of
soils accepted in Bulgaria makes it possible to classify them for the purposes of reclamation using the most characterictic indicators, having direct relation to the degree
of aptitude for collection and usage of the humus horizon, as follows:
• power of the humus horizon;
• mechanical composition (content of physical clay);
• humus content;
• рН in water;
• carbonate content;
• stone availability;
• salinity;
• heavy metal content.
After completion of the field and analytical determination of soil differences on
the territory of the site, classification of the soils according to degrees of aptitude for
collection and depositing of the humus horizon is made. The classification scheme is
divided into three levels - suitable soils, slightly suitable soils and unsuitable soils.
Suitable soils
In this group are classified soils, which are characterized by depth of the humus
horizon above 20 cm - soils of horizon power of mostly 40-60 cm and humus content
above 1,0%. The content of physical clay may vary from 20 to 75 %, and the reaction
of the medium (pH in water) – from 5,5 to 7,5. Examples of soils which fall into this
group are typical, slightly leached and carbonate clayey-sandy Chernozems; leached
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and heavily leached sandy-clayey Chernozems; non-eroded and lightly eroded heavy
Chernozems; Calcic Luvisols; Glayic Vertisols, non-eroded and slightly eroded, etc.
Slightly Suitable Soils
This group combines soils with a humus horizon below 20 cm, humus content
above 1%, variable mechanical composition – 60-75% physical clay and pH in water
from from 4,0 to 7,5. The following soils can be mentioned as an example of this
group: averagely and heavily sandy-clayey Luvisols; Vetric Luvisols – averagely and
heavily sandy-clayey; heavily leached to slightly podzolized Cinnamon Luvisols –
non-eroded and slightly eroded; sandy and sandy-clayey Fluvisols.
Unsuitable Soils
These are the soils, from which humus horizon must not be taken. In this group
of soils there is strong manifestation of erosion processes, development of the soil
profile on a closely located hard rock, salinisated and marshy soils, as well as very
acidic soils.
Examples of these soils are, as follows: Brunisols, Haplic Solonets, Gleyic Solonets, salinated, heavily eroded carbonate and typical Chernozems, Glayic and Cinnamon Luvisols.
Humus horizon from soils, covered with forests, which have power of the humus
horizon below 10 cm is not collected.
When the humus material cannot be used immediately, it is stored and is protected from water and wind erosion. If the depots are conserved for a longer period
of time (over 3 years) their surface is not grassed. The humus layer conservation in
depots cannot last for a period of time longer than 15 years, the height of the humus
depots being up to 10m.
CLIMATIC CHARACTERISTICS OF THE TERRITORY OF THE SITE

During the biological stage of reclamation grass cover is created according to
the envisaged land use of anthropogenic soils – agricultural, forestry, recreational,
etc. Therefore it is necessary to make a description of the most important for the
plants climatic characteristics in the site under research: average monthly and annual
temperature of the air, average and last dates of the latest spring and first autumn
frost, average duration of the frost-free time, average monthly and annual precipitation amount, etc. Тhis research guarantees the right selection of the plant species
suitable for reclamation.
DETAILED ENGINEERING-GEOLOGICAL AND HYDROGEOLOGICAL RESEARCH

1. Clarification of the geological section and research of the physico-mechanical
and resilience-deformational properties of the sediments, building the soils;
2. Establishing the level of the water-bearing horizon, the type and character of
the subterranean waters;
3. Assessment of engineering-geological conditions;
4. Identifying the necessity of building a lower isolating screen
6

RESEARCH OF BIODIVERSITY

The research of biodiversity facilitates the selection of adaptable for the local
conditions species and fast restoration of the ecological balance in the mining areas.
The biological diversity or biodiversity is a term, determining the multiplicity
of life on the Earth and the different models that it has formed. Bulgaria is one of the
richest in biological species country in Europe.
CHARACTERISTICS OF THE STRATIGRAPHIC PROFILE OF THE FIELD
FOR THE PURPOSES OF RECLAMATION, CLASSIFICATION OF THE GEOLOGICAL
MATERIALS BY DEGREE OF APTITUTE FOR RECLAMATION OF DISTURBED SOILS

The assessment of the reclamation aptitude of various in composition and properties geological materials, found in the mining of minerals is among the current
essential problems in the field of of disturbed land reclamation. In a most general
aspect this assessment displays the prospects for selective extraction and alignment
of geological materials with a view to accelerated environmental restoration. The selective approach to the building of reclaimed lands is an opportunity for improvement
of their characteristics and properties and for a decrease of the reclamation costs. In
the meantime the danger of filling materials of toxic and unfavourable properties in
the surface part of the heaps is avoided. As this approach is still rarely applied into
practice, the reclaimed lands are characterized by a highly heterogeneous composition, which hampers the development and implementation of measures for increasing
their productivity (Marinkina, 1999).
The research of different geological materials has the task of identifying the
most suitable by physical and chemical properties substrates, which may be used in
reclamation.
The investigated geological materials are assessed in regard to their suitability
for biological reclamation based on a group of indicators. According to Marinkina,
Banov (2000) these indicators must correspond to the following most general requirements:
– being universal and widely applicable;
– being distinquishable and comparatively easy to identify;
– being highly informative and representing certain criteria.
A classification of geological materials according to their suitability for biological reclamation, including 5 groups has been elaborated (Table №1):
• First group – suitable by physical and chemical properties – they are used in
agriculture and forestry after the application of agrotechnics and fertilization;
• Second group – slightly suitable by physical properties – as well as the materials from the first group they are used after the import of substrates of light mechanical
composition;
• Third group – slightly suitable by chemical properties – as well as the materials from the first group they are used after amelioration (washing of salts, gypsum
amendment, etc.);
• Fourth group – unsuitable by physical properties – coarse, hardly weathering
rock pieces, inappropriate for biological reclamation;
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• Fifth group – unsuitable by chemical properties – geological materials of toxic
properties, inappropriate for biological reclamation.
On the basis of fundamental and experimental data Marinkina, Banov (2000)
estimate that several indicators must be necessarily used for the assessment of the
suitability of different geological materials, isolated from the stratigraphic profile of
the exploited field.
1. Reaction of the medium (рН) – it can be determined as a universal criterion
for envisaging the limiting or favourable properties and processes.
2. Sorbtion capacity and exchanged cations. These indicators are highly informative in several directions:
– determining the buffer capability of geological materials for acidification – by
the value of the degree of base saturation;
– determining of the level of harmful acidity;
– assessment of the toxicity of the exchanged Al – by its value.
3. Determination of the mobile and soluble Mn concentrations, as well as determination of other sensitive to geochemical changes elements: Fe, S, Zn, Cd, Co, Ni,
etc. according to the general chemical or mineral composition. For most of the mentioned elements the lack of established criteria for assessment of their toxic content
suggests the determination of the total amounts and the use of TLV (Threshold Limit
Value).
Table 1

Classification of the Geological Materials for Biological Reclamation
(Treykyashky, Hristov, 1982)

Group of
suitability
рН in Н2О
for
biological
reclamation

Total salt
amount
%

СаСО3
%

Total
sulphur
amount
%

Physical
clay
%

Rockiness
%

First

6,0 – 8,0

Up to 0,3

Up to 20

Up to 0,3

20 – 75

0 - 10

Second

6,0 – 8,0

Up to 0,3

Up to 10

Up to 0,3

below 10
above 75

0 – 10
10 – 20

Third

6,0 – 8,0

0,3 – 0,8

до 40

0,3 – 0,5

10 - 75

0 – 10

Fourth
Fifth
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Indicators

No determi- No determi- No determi- No determi- No determi- No determination
nation
nation
nation
nation
nation
2,0 – 9,0

Above 0,8

Up to 40

Above 0,5

Different No determimechanical
nation
composition

RECLAMATION OF DISTURBED TERRAINS
PRINCIPAL SCHEMES OF RECLAMATION

Reclamation of the disturbed lands in the Republic of Bulgaria, according to
Regulation № 26 is conducted as follows:
– spread of a humus layer with a power of 30-35 сm (after sinking) on technical
lands, built from appropriat according to their physic-chemical properties geological
or waste materials;
– direct assimilation of terrains, reclaimed with geological or waste materials;
– addition of suitable improvers to the geological materials on the surface of the
terrain such as ashes from the ashponds, lignite powder, zeolites, sand, artificial or
natural fertilizers, etc. in order to create conditions for normal development of plant
species.
The first method of use of humus material is more perspective because the
restoration of soil fertility is faster and to a greater degree it leads to a better sustainability of yields. The physical, chemical and biological properties of reclaimed lands
are substantially improved by the use of this method. The humus contents regulate
the aeration of the substrates in a positive direction by giving them looseness and
porocity. That facilitates to a great degree the land cultivation and provides normal
nutrition and development of plants.
In individual cases it is possible to exchange the humus layer for a substrate of
organic and non-organic components, which has environmentally friendly analytical
characteristics and natural bioproductive capabilites. The method is applied mainly in
cases of agricultural reclamation. In these cases it is necessary to make an assessment
of the materials, based on more indicators: morphological characteristics; mechanical
and micro-aggregate composition; content of organic substance (humus), carbonates
and general and assimilable forms of nitrogen, phosphorus and potassium; reaction
of the media – pH in water; sorbtion capacity and exchange cations; microelement
content; water-retaining ability.
In the absence of sufficient contents of humus the second and the third methods of reclamation are applied.
In order to improve the properties and fertility of lands, restored by direct reclamation there has been profound research of reclaimed and about to be reclamed
areas on the territory of the whole country and outside this territory (Banov, Hristov,
1996; Banov, Markov, 1999; Gencheva, 1995; Garbuchev et al., 1975; Hristov et al.,
1996; Banov et al., 1997; Banov, 1999; Banov et al., 1997; Banov, 1999; Dimitrova
et al., 1998; Мarinkina, 1999; Marinkina and Banov, 2000; Esshaimi, et al., 2012;
Kołodziej, et al., 2016; Krümmelbein et al., 2010; Nii-Annang et al., 2011). A large
number of geological, waste and soil materials have been investigated in regard to
their suitability for technical and biological reclamation (Tsolova et al., 2005, 2005a,
2005b, 2005c; Marinova, Tsolova, 2005). The obtained results have been tested in
vegetational and a field environment. A number of methodological instructions and
technological developments have been indited in regard to particular sites or problems of national importance (Banov, Pavlov, 2014; Pavlov, Banov, 2014; Pavlov et
al., 2015; Pavlov et al., 2015; Banov et al., 2015; Pavlov et al., 2015).
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Reclamation is performed in two successive stages – technological and biological. In the technical stage (technical reclamation) there is cleaning and preparation of the terrain, extraction and transportation of land masses according to their
function; leveling and formation of the terrain in its final shape; addition of improvers; extraction, transportation and spreading of the humus layer; construction of
temporary and permanent roads; construction of anti-erosion and hydromeliorative
equipment; formation of water areas.
Biological reclamation of the technically reclaimed terrains is done by growing
certain crops, application of strictly measured fertilizer quantities, usage of specific
agrotechnics, etc. according to the function of the terrain.
The conducted research and practical reclamation activites in a number of countries, including Bulgaria show that the reclaimed lands are characterized by low natural fertility. An additional unfavourable condition is the availability of increased
content of heavy metals and other synthetic non-organic and organic substances,
sometimes exceeding the Threshold Limit Values (TLV), determined in Regulation
№ 3/2008.
FACTORS, LIMITING RECLAMATION

The established large varieties in regard to morphological, physical and physico-chemical characteristics of materials, composing the profile of the reclaimed
terrains, requires the development of specific (depending on the specific conditions)
technological solutions for restoration of the fertility of these sites. In this regard the
present guide aims at describing and analyzing modern (avant-garde) methods of
reclamation of disturbed lands and soils.
The conducted long-term laboratory, vegetation and field research prove that the
reclamation activities are accompanied by a number of difficulties and problems of
technical, practical and financial nature, scilicet:
1. The use of the humus layer in the technical building of reclaimed terrains
leads to relatively fast restoration of the soil fertility, but it is related to analytical
procedures for determining the quality of the layer.
2. The biological stage of reclamation is durable and it usually includes the
growing of of different crops, which require the performance of strictly determined
systems of fertilization, plant protection and agrotechnics.
3. The two stages of reclamation (technical and biological) require the consumption of large capital investments.
4. The technically built reclaimed areas are characterized by different unfavourable properties – heavy mechanical composition, low natural fertility, heavy metal
content above the Threshold Limit Values, toxic levels of the reaction of the medium
(pH), etc.
5. Observation shows substantial mismatch in timing for conducting biological
reclamation, determined in Regulation № 26 for reclamation of disturbed terrains,
improvement of lands of low productivity, extraction and use of the humus layer and
the real deadlines of restoration of the soil fertility of the disturbed terrains. According to the requirements of regulation documents the maintainance of biologically reclaimed terrains lasts for 5 years while the actually taken time in some cases reaches
12-16 years, especially with non-humus reclaimed lands.
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6. There are no methods for fertility assessment of the reclaimed soils, which
makes the process of returning the lands to to their real owners harder.
7. The technically built heaps need additional technological and biological activities for restoration of their agro-soil potential during the first years of mining.
The solution of these problems becomes possible through development and application of new, efficient and rational technological measures for restoration of the
fertility of anthropogenic soils. That is imposed by the fact that the available contents
of humus materials are exhausted, but at the same time a large amount of waste materials of a different origin are accumulated. For these and other reasons different
organic sludge has recently found an exclusively large application in reclamation
of lands, disturbed by the mining of mineral resources (Seaker and Sopper, 1988;
Мarinkina, 2002; Banov et al, 2016; Marinova et al., 2005). The high content of basic
nutritional macro- and micro-elements in the sludge and mostly of carbon, accessible
to plants, provides high amelioration effect, especially when there is disturbed balance of the organic substance.
The usage of sediment tackles a number of drawbacks, related to the reclamation
of disturbed soils is achieved, namely:
а) The organic reserve of soils is increased for a certain period of time;
b) The organic substance content facilitates to a great degree the cultivation of
the reclaimed terrains and provides an opportunity for normal development of the
root system of plants;
c) The physical and physico-mechanical characteristics of reclaimed lands are
improved;
d) The necessary capital investments for conduction of the reclamation activites
are substantially decreased;
e) The process for returning the lands to their real owners is facilitated.
The conducted research shows that the restoration of the fertility of disturbed
lands and soils and their return into the arable land fund is possible by using the
sludge from wastewater treatment plants (WWTP), as follows:
– Mixture of the surface infertile layer of reclaimed terrains in an acceptable
ratio to the sludge, with a view to the improvement of the structure and increase of
the soil fertility;
– Creation of a self-contained surface layer of sludge.
The sludge could be used for technical reclamation of the disturbed terrains, which
are situated close to wastewater treatment plants. They can be composted with other
waste materials and used for the reclamation of disturbed and contaminated terrains.
During the biological stage of reclamation it is recommended to meet both the requirements of the legislation and that of the grass and forest vegetation. According to the
future guidelines for use of the reclaimed terrains norms of sludge of the order of 60-80100 t/dka are recommended.The norm may vary and is individual for every particular
case after the development of a project and a detailed assessment of the disturbed terrain.
The requirements related to the use of sludge in the reclamation of disturbed,
contaminated or slightly productive terrains are connected with:
– determination of the reasons for disturbance of the terrain;
– lack of sufficient humus soil layer;
– physico-chemical characteristics of soils in the area, including the waste materials;
11

– future function of the reclaimed terrain;
– sludge characteristics;
– availability of land masses in the area and assessment of their properties and
characteristics;
– distance to the wastewater treatment plant, etc.
INNOVATION METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT
OF TECHNOLOGICAL OPTIONS FOR RESTORATION OF THE FERTILITY
OF THE DISTURBED TERRAINS

In recent years increasing attention is paid to the search of new, efficient and
rational technological solutions for restoration of the fertility of anthropogenic lands
and soils (Banov et al., 2010; Chibrik et al., 2016; Dzhura et al., 2008; Gavrilescu et
al., 2009; Kaufmann et al., 2009; Koptsik, 2014; Kovshov et al., 2015; Smaliychuk
et al., 2016; Tarika and Zabaluev, 2004). As it has been pointed out this attention is
necessitated by the lack of sufficient contents of humus materials and also by the
tendency of subsequent use of the materials, accumulated in the depots, which at a
certain stage of development of technologies are transformed into raw materials for
obtaining precious metals and energy.
In compliance with the above stated a technology has been developed for the
reclamation of terrains, which are used as depots for storage of waste products from
Heat Power Plants and in particular ashponds, storing fly ash. (Banov et al., 2010;
Vacca et al., 2004). It suggests different approaches to reclamation according to the
suitability of geological and soil materials for formation of surface layers and the
necessity of addition of improvers for maintenance and increase of the soil fertility.
The technology envisages technical and biological reclamation of the terrain
by preparation of a reclamation substrate, which is poured onto the terrain, used as
a waste depot, import of mineral fertilizers, cultivation of the terrain and its grassing with suitable plant species. Mixtures of geological and waste materials are used
as reclamation substrate in various proportions, depending on the physico-chemical
characteristics of the individual components. The characteristics of the product concerned allow the fly ash to be assigned to the limited number of materials, suitable for
use in agriculture. On the other hand, an opportunity for its future use and utilization
is provided. The advantages of the technology are in the fact that the complex of
activities is carried out directly on the terrain. The technology is protected by application blank № 110092/26.03.2008 for Issuance of Patent of Invention entitled “Method for Reclamation of Terrains, Used as Depots for Storage of Waste Products”.
Another technology for reclamation of disturbed and contaminated lands and
soils aims at the use of a biological substrate with the following components, mixed
in various volume proportions – geological materials, characterized by light to heavy
sandy-clayey mechanical composition, inavailability of organic substance (humus),
low content of nutritional elements for the plants, lack of toxic components and a
compost with a commercial name Kompost B-4. For the creation of the biological
substrate geological materials are mixed with Kompovet B-4 in proportions 2:1; 3:1;
4:1 и 5:1. The obtained biological substrate can be used as a substitute of the humus
materials in the technical and biological reclamation of terrains, which have been
used as mining heaps, mining sites, tailing ponds, etc. The advantages of the biologi12

cal substrate are related to the fact that it can be used indepependently from the physico-chemical characteristics of the materials, building the terrains; its quality characteristics are constant; the frequent lack of humus materials and organic fertilizers for
technical and biological reclamation make it non-alternative in many cases. The technology is protected by Utility Model Registration Certificate № 947/30.11.2007 г.
– “Biological Substrate”.
The efficiency of the reclamation activities is substantially increased after a
pleminary selection and assessment of the plants, suitable for phyto-reclamation
(Marinkina, 1999). An especially suitable for biological reclamation and creation of
meadow-pasture lands method is the one of introduction of grasses, which grow in
similar areals under natural conditions and meet the following requirements: being
drought-resistent, having a forage value, forming a deep root system, being suitable
for storage in a good condition at low temperatures, growing fast without building
powerful turf, providing protection for slowly growing species (Marinkina, Banov,
2001).
The negative impact of the anthropogenic activity on environment determines
the necessity of continuation of the research for finding new, rational and mostl economically efficient methods for reclamation of the disturbed lands, which can easily
be introduced into practice.
CONCLUSION
The reclamation of the disturbed terrains is a complicated problem, determined
by a number of factors: geographic-climatic and mining-technical conditions, mechanical and agro-chemical properties of the soil and the geological materials, which
are extracted, the system of development of the deposit, etc. That requires the technological solutions for restoration of the fertility of the disturbed terrains to be compliant with the specifics of the terrain and it also imposes the necessity of using the
co-ordinated efforts of specialists from different scientific and applied science organizations and institutes.
The basic task in the reclamation of lands, disturbed by mining or other activities includes the restoration of the soil fertility by creating an ecologically balanced
eco-system and return of the disturbed lands to active usage. The reclamation is one
of the most radical methods for restoration and improvement of the disturbed terrains
and their return into the absolutely useful (arable) land fund. It is accompanied by
preliminary research, which covers all the environmental components with a basic
accent on geological substrates, which will be used as soil formation materials. This
research allows the development of specific technologies for technical and biological
reclamation of high industrial, financial and environmental effect. The methodology
for conducting the preliminary research, presented in this article, has proved the generation of ideas for creating efficient technological solutions for reclamation of disturbed lands and is recommended by the authors for the performance of reclamation
activities in the country.
The conducted long-term laboratory, vegetation and field research has proved
that the reclamation activities are accompanied by a number of difficulties and problems of technical, practical and financial character such as: large capital investments,
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slower restoration of the non-humus reclaimed eco-systems in comparison with the
envisaged in the regulation documents timing, necessity of a specific approach to the
reclamation of problematic terrains, lack of methods for assessment of the fertility of
anthropogenic soils, etc. The solution of these problems is only possible by developing and applying new, efficient and rational technological solutions for restoration of
the fertility of anthropogenic soils. This is due to the fact that the available amounts
of humus are exhausted and simultaneously large amounts of waste materials of a
different origin are accumulated.
The negative impact of the anthropogenic activity on environment identifies the
necessity of continuation of research for finding new, rational and mostly economically efficient methods, which can easily be introduced into practice for restoration
of disturbed lands.
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СЕИЗМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО
ОТ 28.10.2018 Г., ГЕНЕРИРАНО В СЕИЗМОГЕННА ОБЛАСТ
ВРАНЧА, РУМЪНИЯ
Емил Ойнаков1, Ирена Александрова1
Настоящото изследването е провокирано от сеизмогенно активиране в района на
Източни Карпати, Румъния. Извлечените данни от сеизмичната история, свидетелстват
за силни тектонски движения в разглежданата област.
Ключови думи: земетресение, сеизмогенна зона, макросеизмична интензивност,
сеизмичен шум, предвестници

SEISMIC CHARACTERISTICS OF THE EARTHQUAKE
OF 28.10.2018, GENERATED IN THE SEISMOGENIC AREA
OF VRANCA, ROMANIA
Emil Oynakov, Irena Aleksandrova
Abstract: On October 28th 2018, in the Focsani depression - the seismogenic zone of
Vrancea, Romania, another earthquake occurred, with a large area of influence on the territory
of Bulgaria. Based on an analysis if received reports, describing the feeling and other effects,
an intensive map of the seismic impact on people and the environment on the territory of
the country was built.The maximum intensity (Imax) with which the earthquake was felt
in our country is from the 5th grade on the Medvedev–Sponheuer–Karnik scale (MSK-64).
The seismic forecast properties of the microseismic noise in the minute range (i.e., half a
minute report), recorded in seismic stations, located on the territory of the Balkan Peninsula
were examined. It has been applied a methodology, developed by Lyubushin, A.A. (1998,
2007, 2009), corresponding to the specificity of the studied region. All calculations are done
in MATLAB. Characteristic changes of the statistical parameters of the background seismic
noise were determined a few days before the earthquake, expressed by the relative reduction
of the parameters singular spectrum width (Δα, α *) and increase of the Hearst index (H).
Департамент „Сеизмология и сеизмично инженерство“ – НИГГГ – БАН; emil.ilievmg@
gmail.com; i.alex@abv.bg
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The effect of synchronization of ground seismic noise in the earthquake preparation stage
was sought. On the basis of the study, characteristic changes of the statistical parameters of
the background seismic noise were established several days before the Vrancea earthquake
(28.10.2018) with Mw = 5.5, which represents a relative decrease of the parameters Δα, α*
and an increase of the parameter H. A method is presented in the study of the dynamics of
the seismic noise before the event with the use of continuous time series of the statistical
parameters Δα, α* and H. The effect of synchronization of the seismic noise in the earthquake
preparation stage was discovered near the epicenter and within a distance of 250 km from it.
Keywords: earthquake, seismogenic zone, macroseismic intensity, seismic noise,
prognostic

ВЪВЕДЕНИЕ
Земетресенията и последствията от тях са най-катастрофалните природни
бедствия. Това се обуславя от спецификата на явлението земетресение – краткотрайно и силно въздействие с изключително нехуманни последствия върху
голяма територия. За сеизмично активните райони земетресенията са неделима
част от околната среда (природата) и няма област от Земята, която да не е засегната (в една или друга степен) от този природен феномен.
България се намира в централната част на Балканския полуостров, който е
най-активният сеизмичен възел от Алпо-Хималайския земетръсен пояс за Европа. Земетръсната обстановка на Балканите има своя специфика. Основната част
от земетресенията са с плитки огнища на дълбочина до 60 km, което води до
силно увеличение на ефектите върху земната повърхност. При висока гъстота
на населението и голяма плътност на застрояването този факт означава значителни последствия дори от сравнително слаби до умерени земетресения. Пример за такава активност са земетресенията в района на Стражица през 1986 г.
Част от земетресенията, реализирани в пределите на Балкански полуостров, са
с огнища на дълбочина 60-200 km (т.нар. междиннофокусни земетресения) и
са типични за районите на Вранча и Хеленската арка. Силни земетресения от
такива огнища оказват неблагоприятни последствия на големи разстояния, какъвто е примерът с въздействията в България от земетресението във Вранча,
Румъния, през 1977 г.
Достатъчно обективна прогнозна оценка за възможно генериране на бъдещо силно земетресение е от голямо значение за осъществяването както на
ефективна превантивна дейност, така и на дейностите непосредствено след възникването му.
За да се случи силно земетресение, е необходимо да съществува консолидиран блок от висок ранг или с голям размер. В противен случай енергията
ще се изразходва за многото взаимни премествания между малките блокове.
Съществуването обаче на крупен консолидиран блок означава загуба на разнообразие на предавателни и резонансни свойства на средата. Това води до намаляване стойността на параметъра Δα (ширина на спектъра на сингулярност)
и загуба на мултифракталност. Става консолодация във временни по-големи
структури. Синхронизацията е приближаване към силно земетресение, докато
консолидацията на блоковете на земната кора дава възможност да се натрупа
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енергия, която е освобождавала при сеизмични събития с малка и средна сила
при дивиженията на малките блокове.
Настоящото изследване е провокирано от сеизмогенно активиране в района на Източни Карпати, Румъния. Извлечените данни от сеизмичната история
свидетелстват за силни тектонски движения в разглежданата област. На 28 октомври 2018 г. в депресията Фокшани – сеизмогенна зона Вранча, Румъния,
настъпва поредното земетресениес обширна област на въздействие върху територията на България. Целите на изследването са:
– да онагледи негативното влияние на сеизмичните въздействия от огнище
Вранча, Румъния, върху територията на България чрез оценка на макросеизмичните интензивности в 45 населени места;
– да представи резултати от изследване, чрез прилагане на мултифрактален
анализ на сеизмични записи от: 11 станции от мрежата на НОТССИ, 2 станции
от Румънската сеизмична мрежа, 1 станция от Сръбската сеизмична мрежа, както и от локална сеизмична мрежа (7 станции), намираща се в епицентралана
зона – Вранча, с цел да се потърси връзка между предвестници и земетресението.
Въз основа анализиране на постъпилите доклади, описващи усещане и
други ефекти, е построена интензивностна карта на сеизмичното въздействие
върху хората и околната среда на територията на страната. Максималната интензивност (Imax), с която е усетено земетресението в страната ни, е от 5та степен по
скалата на Медведев–Шпонхойер–Карник (MSK-64). Разгледани са сеизмопрогностичните свойства на микросеизмичния шум в минутния диапазон (т.е. 1
отчет на половин минута), регистриран в сеизмични станции, разположени на
територията на Балканския полуостров. Приложена е методика, разработена от
Lyubushin (1998, 2007, 2009), отговаряща на спецификата на изследвания регион. Всички изчисления са направени в MATLAB. Определени са характерни
изменения на статистическите параметри на фоновия сеизмичен шум няколко
дни преди земетресението, изразени чрез относителното намаляване на параметрите ширина на спектъра на сингулярност (Δα, α*) и увеличение на показателя на Хърст (Н). Потърсен е ефектът на синхронизация на фоновия сеизмичен
шум в етапа на подготовка на земетресението.
ИСТОРИЧЕСКА И СЪВРЕМЕННА СЕИЗМИЧНОСТ НА РАЙОНА
Най-силните и добре документирани въздействия върху територията на
България от външни източници са последиците от междиннофокусните земетресения, генерирани в огнище Вранча, Румъния. Епицентралното разстояние до границата ни е между 180 и 220 km. Интензивните сеизмотектонски
процеси, протичащи в депресията Фокшани, формирана в контактната област
на Мизийска платформа с Карпато-Балканската орогенна рамка, се определят
от хоризонтална компресия, перпендикулярна на Карпатската дъга (Dachev et
al., 1995). Генерираните земетресения са характерни със: дълбочини на хипоцентрите от 90 до 200–220 km, т.е. това са мантийни, подкорови земетресения;
общирна област на макросеизмично въздействие; преобладаваща относително
дългопериодна компонента в излъчените сеизмични вълни.
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Най-силните в исторически план земетресения са събитията от 1802 г.,
1940 г. (за две събития I0=IX MSK) и 1977 г. (I0=VIII MSK). В каталога, създаден през последните години от румънски сеизмолози (ROMPLUS, 2007), магнитудните оценки на тези събития по сеизмичен момент (MW) са съответно 7.9,
7.7 и 7.4.
Територията на България е силно засегната от земетресението, реализирано на 04.03.1977 г. с МS=7.2, MW=7.4, I0=VIII MSK и h=90–110 km. Това земетресение (реализирано на минимално разстояние от около 170–200 km) оказва
изключително неблагоприятни въздействия върху територията на Северна България и преди всичко на градовете Свищов, Никопол, Русе, Разград, Девня.
На фиг. 1 е представена историческата и съвременната сеизмичност от началото на ХІХ век досега, изразена чрез макросеизмичната интензивност, чието минимално въздейстие (Imin) на територията на страната ни е от 5та степен
(MSK). Използвани са следните източници: поредицата на Watzof (XIX 1902,
1903–1923), публикации на Киров (1931, 1941, 1945), Киров, Григорова (1957)
и Киров, Палиева (1959, 1960), Bonchev et al. (1983), Simeonova et al. (2006),
Botev et al. (2009). Може да се приеме, че историческият каталог, включващ
по-силни земетресения, генерирани в огнище Вранча след 1800 г. и с въздействия от Imin > 5 на територията на страната ни, е пълен.
Сеизмичното събитие от 28 октомври 2018 г. най-силно се усеща в Централна Северна и Североизточна България. Настъпва в 03:38 h местно време
с епицентрални координати 45.60°N и 26.30°Е и магнитуд Мр=5.6 – магнитуднa оценкa, прилагана в рутинната практика на НОТССИ (Мр, дефиниран
в Christoskov et al., 2012). Въпреки че не причинява увреждания, то поражда
уплаха в населението и най-вече по крайдунавските населени места. Това е
най-силното събитие, генерирано в огнищната зона, по отношение на освободената енергия, след земетресението от 24 септември 2016 г. с Мw=5.7. Трябва
да се има предвид и относително голямата дълбочина на огнището – h=150 km,
което е предпоставка за обширна област на въздействие.
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Фиг. 1. Историческа и съвременна сеизмичност в макросеизмична интензивност в
MSK-64 (Imin>5) спрямо годината на възникване
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Разпределението на интензивностните оценки на територията страната ни
са представени на фиг. 2 (приложение). Анализирани са 164 документирани отговора за усещане, от които са изобразени 154 интензивностни оценки от 45
населени места. Картата позволява да се направи следният анализ: най-високите стойности са концентрирани в района на гр. Русе – Imax=5 степен. Разликата
във въздействията между тези в гр. Русе и съседните населени места може да се
отдаде на различните характеристики на сградите и локалните инженерно-геоложки условия. Интензивности от 4.5 степен са съсредоточени в Централна Северна и СИ България, предимно в райони, разположени по протежение на реки.
По-голямата част от въздействията с интензивност от 4та степен са в Централна
Северна и СИ част от страната, докато на запад те изглеждат по-разпръснати.
Разпространението на зоната на усещане, силно зависеща от разстоянието до
епицентъра, хипоцентралната дълбочина и магнитуда, в югозападно направление достига до гр. Благоевград, отстоящ на около 480 km от източника. По-бързо затихване е установено в ЮИ посока, на 360 km от епицентъра. Характерна
особеност за събития, генерирани в огнище Вранча, е, че умерени земетресения и такива с по-висок магнитуд оформят макросеизмично поле, в което изосеистите са „изтеглени“ в направление СИ-ЮЗ. Малката изосеистна ос е в
направление СЗ-ЮИ, което означава, че напречно на Карпатите затихването е
по-съществено.
МУЛТИФРАКТАЛНИ ПАРАМЕТРИ – ИНДИКАТОРИ
НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО
Преходът от анализа на изходни нискочестотни микросеизмични данни
към изследването на вариациите на параметрите Δα (ширина на спектъра на
сингулярност F(α), α* (обобщен показател на Хърст – аргумент на спектъра на
сингулярност F(α), реализиращ неговия максимум) и техните спектри на сингулярност, оценени в последователни „малки“ времеви прозорци (което също се
явява и преход в област на по-ниски честоти), позволява да бъдат открити скрити ефекти на синхронизация, определянето на които е невъзможно при анализа
на изходните данни (Feder, Fractals, 1991; Kurrle, 2006) с традиционите методи.
В качество на източник на сеизмични данни в изследването са използвани записи на вертикалните компоненти на колебание на земната повърхност
на канал HHZ с честота на дискретизация 100 Hz (изключение прави станция
DJES – 20 Hz). Анализът е направен във времевия интервал от 06.09.2018 г. до
28.10.2018 г., което е 53 дни преди земетресението във Вранча (28.10.2018).
Данните са получени от 14 сеизмични станции: 11 станции от мрежата на
НОТССИ, 2 станции от Румънската сеизмична мрежа и 1 станция от Сръбската
сеизмична мрежа (фиг. 3 – приложение; триъгълни маркери), а също така и от
локалната сеизмична мрежа (ЛСМ) (7 станции), намираща се в епицентраланата зона – Вранча (станции PLOR1 до PLOR7, черни триъгълни маркери).
На фиг. 4б (приложение) са представени графиките на оценката на постоянната на Хърст (Н) след прехода към 30 секундни времеви интервали за данните
от периода 06.–28.10.2018 г. за станции PLOR1, PLOR2 и PLOR3. Параметърът
на Хърст е оценен в пълзящ времеви прозорец с дължина 2880 отчета (1 ден)
и преместване 120 отчета (1 час). За да се изключи влиянието на приливните
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вариации, във всеки прозорец е елиминиран полиномният тренд от 8-ми ред
и за остатъка се изчислява wavelet спектъра на мощността. При това е избран
оптималният ортогонален wavelet на Дебиш с брой занулени моменти от 2 до
10, реализиращ минимума на ентропията на разпределението на квадратите на
wavelet-коефициентите за първите 8 нива на детайлност на wavelet-разлагането. Интересът към положителната стойност на оценката на постоянната на
Хърст (Н>0) е свързана с факта, че за самоподобни процеси тя е в интервала
0<Н<1 (Lyubushin, 2007). По тази причина Н(τ)>0 косвено се явява признак
на фрактално самоподобно поведение на нискочестотния сеизмичен шум. За
нас представлява интерес отделянето на тези времеви прозорци, когато за всички едновременно анализирани процеси постоянната на Хърст е положителна
– това е признак за някаква нискочестотна синхронизация. В изследвания случай се получава, че 3 дни и 10 часа преди земетресението от 28.10.2018 г. има
синхронно поведение на сеизмичния шум. На фиг. 5 са представени графиките
на оценката на постоянната на Хърст за различни комбинации от станции, получени по описания метод, които в голяма степен са подобни на графиките на
най-близките станции до епицентъра от горния пример и потвърждават, че процесите се синхронизират и при по-голяма отдалеченост от епицентъра.
На фиг. 4 (приложение) е представена графиката на общата оценка на параметъра Δα за всички станции от локалната мрежа PLOR (т.е. медиана на Δα).
За всяка станция Δα е изчислен в последователни непресичащи се прозорци с дължина 24 часа и преместване 1 час по целия интервал време – 22 дни
(06.–28.10.2018), след което е получена средната стойност за локалната мрежа.
Най-важната особеност на изгладения график на Δα е минимумът, започващ от
20 000 до 24 000-та минута (7-3 дни преди земетресението, което е своеобразна
мярка за броя скрити степени на свобода на стохастичната система) (Lyubushin,
2009).
От фиг. 6 се вижда, че ефектът на минимум преди земетресението на параметъра ширина на спектъра на сингулярност (Δα) остава и не зависи от броя
станции, по които се изчислява средната стойност (станции DJES, DOB, DRGR,
MPE, ORH, PVL, SZH, VLD, VRI). Параметърът Δα за всяка станция е изчислен
за същата дължина на времевия прозорец (24 часа=2880 отчета) и същото преместване (1 час=120 отчета). Минимумът на реда Δα е между 60 000 и 70 000-та
минута, което е 9-3 дни преди земетресението. На фиг. 4 е показан минимумът
на Δα, който е в 22 740-та минута, или 130 часа и 5 минути (5 дни и 10 часа)
преди събитието, а на фиг. 6 – 64 980 минута-та, или 141 часа и 39 минути (5
дни и 20 часа).
За определянето на ефектите на синхронизациия на резултатите от измерването на нискочестотния микросеизмичен фон за няколко сеизмични станции се използва спектралната мярка за кохерентност, предложена от Lyubushin
(1998). Тази мярка λ(τ,ω) се построява като модул на произведението на покомпонентната канонична кохерентност
,
където: m≥2 – общ брой съвместно анализирани времеви редове (размерност на многомерния временен ред); ω – честота; τ – времева координата на де– каноничната кохерентност
сния край на пълзящия времеви прозорец;
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а)

б)

Фиг. 5. Графика на изменението на Н>0 за станции: а) DJES, DRGR, MPE, ORH;
б) ROIA, SZH, VLD, ORH; пунктираната линия показва момента на земетресението –
28.10.2018 г. (Вранча, 00:38:15; 45.7/26.4; М=5.5)

на j-ия скаларен времеви ред, която описва свързаността на този ред с всички
останали редове. Изпълнено е неравенството 0≤
≤1 и колкото по-блидо единица, толкова по-силно линейно са свързазо е стойността на
ни вариациите на j-ия ред на честота ω във времевия прозорец с координата τ,
с аналогичните вариации в другите изследвани редове. Съответно и мярката 0≤
λ(τ,ω) ≤1 описва ефекта на общото кохерентно (синхронно, колективно) поведение на всички сигнали.
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Фиг. 6. Графика на средните стойности на параметъра Δα за станции от локалната мрежа Плоещина (а), съвместен с графиките на
всички земетресения, случили се на Балканския п-ов в изследвания период (б). Началото на абсцисата е 06.10.2018 г. – 00:00 часа

б)

а)
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б)

а)

Фиг. 7. Графика на средните стойности на параметъра Δα за станции DJES, DOB, DRGR, MPE, ORH, PVL, SZH, VLD, VRI
в интервала 06.09.–28.10.2018 г. (б), съвместен с графиките на всички земетресения, случили се на Балканския п-ов
в периода 06.–28.10.2018 г.

На фиг. 8б е представено развитието на λ(τ,ω) – спектралната мярка на кохерентно поведение на сеизмичния сигнал, за станциите PLOR1-PLOR7 във
времеви прозорец 7200 минути (5 дни) с преместване 60 минути (1 час) за
интервала 06.–28.10.2018 г. (времевите отметки на абсцисата показват десния
край на времевия прозорец). От резултата може да се направи изводът, че синхронизациите на сигнала на всички станции започва от 17 000-та минута и достига максимум на 24 000-та минута, което е от 9 до 4 дни преди земетресението.
Фиг. 8а (приложение) илюстрира времевото разположение на земетресенията
и показва, че ефектът на синхронизация изцяло зависи от земетресението на
08.10.2018 г. (земетресенията в 25 500-та и 25 557-та минута са твърде отдалечени – Западна Турция, макар и с магнитуд около 4).
На фиг. 9б (приложение) е представено развитието на λ(τ,ω) за станциите MPE, NEF, ORH, PSN, PVL, ROIA, SZH и VLD във времеви прозорец 2880
минути (2 дни) с преместване 60 минути (1 час) за интервала 06.–28.10.2018 г.
(времевите отметки на абсцисата показват десния край на времевия прозорец).
От резултата може да се направи изводът, че синхронизациите на сигнала на
всички станции започва от 60 000-та минута и достига максимум на 67 000-та
минута, което също е от 9 до 4 дни преди земетресението. Фиг. 9а дава представа за времевото разположение на земетресенията.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведеното изследване показва, че България е силно уязвима от сеизмични събития, генерирани в района на сеизмогенна зона Вранча, Румъния. Наблюдаваните макросеизмични ефекти от земетресението на 28.10.2018 г. заемат обширна област на въздействие, като най-високите интензивности в България са
от 5та степен в гр. Русе.
Представен е способ в изследването на динамиката на фоновия сеизмичен
шум преди земетресението във Вранча на 28.10.2018г. с изолзването на непрекъснати времеви редове на статистическите параметри Δα, α* и H.
Наблюдавани са характерни изменения на статистическите параметри
на фоновия сеизмичен шум няколко дни преди земетресението във Вранча
(28.10.2018, М=5.5), които представляват относително намаляване на параметрите Δα, α* и увеличение на параметъра Н.
Намерен е ефектът на синхронизация на фоновия сеизмичен шум в стадия
на подготовка на земетресението както близко до епицентъра, така и на разстояние около 250 km от него.
Установяването на промени в сеизмичния шум в периода преди генериране
на земетресение като показател, предизвестяващ земетресението, е от изключителна важност за защита на населението и икономическата инфраструктура от
застрашените територии.
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Фиг. 2. Макросеизмична карта на въздействията от 28 октомври 2018 г., Мр=5.6

Фиг. 3. Източници да данните, използвани в изследването: с черна и червена звезда –
епицентрите на двете земетресения; с триъгълници: оранжеви – ЛСМ Провадия; черни – ЛСМ Плоещина; зелени – останалите станции

Фиг. 4. Земетресения в района на Балканския п-ов за периода 06.–28.10.2018 г. (а); графики на изменението на показателя на
Хърст (Н) за станции PLOR1-3, изчислени в пълзящ времеви прозорец с дължина 1 ден и преместване 1 час (б); графика на
изменението на Н>0 за трите станции; червената пунктирана линия показва момента на земетресението – 28.10.2018 г.
(Вранча, 00:38:15; 45.7/26.4; М=5.5) (в)

в)

б)

а)

а)

ω

б)

t, min
Фиг. 8. Магнитуд на случилите се земетресения в зависимост от момента време (а);
честотно-времева диаграма на еволюцията на λ(τ,ω) за станции PLOR1-PLOR7 (б)

а)

ω

б)

t, min

Фиг. 9. Магнитуд на случилите се земетресения в зависимост от момента време (а);
честотно-времева диаграма на еволюцията на λ(τ,ω) за станции MPE, NEF, ORH, PSN,
PVL, ROIA, SZH, VLD (б)
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СЕИЗМИЧЕН МОМЕНТ, СВАЛЕНО НАПРЕЖЕНИЕ
И РАДИУС НА ИЗТОЧНИКА НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
ОТ ВРЕМЕВАТА ПОРЕДИЦА, РЕАЛИЗИРАНА ПРЕЗ 2009 Г.
В СЕИЗМОГЕННА ЗОНА ВАЛАНДОВО
Пламена Райкова1, Димчо Солаков1, Стела Симеонова1
Разгледани са спектри на P- и S-вълни на земетресения от сеизмичния клъстер
(форшокова активност–главно земетресение–афтършокова активност), реализиран във
Валандовската сеизмогенна зона, разположена в Република Северна Македония близо
до граничния регион България–Гърция. Оценката на параметрите е базирана на модела на Brune (1970). За главното земетресение (Мw=5.3) от 24.05.2009 г. и събитията от
поредиците, генерирани преди (форшокови събития) и след него (афтършокови събития), са оценени параметрите: сеизмичен момент (M0), свалено напрежение (Δσ), както
и радиус на източника (R). Разгледани са 11 събития, от които 5 форшока (с магнитуд в
интервала 2.8 ÷ 4.3), главното земетресение (Мw=5.3) и 5 по-силни афтършока (с магнитуд в интервала 4.1 ÷ 5.0).
Ключови думи: спектрални характеристики, снето напрежение, сеизмичен момент

SEISMIC MOMENT, STRESS DROP AND SOURCE RADIUS
FOR THE SEISMIC CLUSTER OF THE 2009 EARTHQUAKE
IN VALANDOVO SEISMOGENIC ZONE
Plamena Raykova1, Dimcho Solakov1, Stela Simeonova1
Abstract: In this study are presented the spectra of P- and S-waves for earthquakes from
the seismic cluster (foreshock - main earthquake - aftershock) of the May 24, 2009 earthquake
with moment magnitude Mw5.3, occurred in Valandovo seismogenic zone (situated in FYR
of Macedonia close to Bulgaria-Greece border region). Earthquake parameters (seismic
moment, source radius, stress drop) are estimated applying Brune model. The model has been
used extensively and it has been shown that it gives a good agreement with observations from
many different tectonic regions and for a large range of magnitudes. The seismic moment (M0)
is a direct measure of the tectonic size (product of rupture area, average static displacement
Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН; plamena.raikova@gmail.
com, dimos@geophys.bas.bg, stelas@geophys.bas.bg
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and share module). Stress drop (Δσ) is the average difference between initial and final stress
along a fault before and after an earthquake. It is an important physical parameter associated
with the rupture along the fault.
Earthquake occurrence is well described with the Poisson process if earthquake sequences
or clusters are excluded. Such groups (or clusters) of earthquakes are foreshocks and aftershock
sequences. Foreshocks are one of the few well-documented precursors to large earthquakes.
Foreshocks are those earthquakes that occur before (months, days, hours) the main event in
the same area. Aftershocks occur after the main shock and their frequency decays through
time with approximately reciprocal of elapsed time since the main earthquake. The database
is compiled using digital data from the Bulgarian Seismological Network - NOTSSI (National
Operative Telemetric System for Seismological Information). Displacement spectra are
generated for P- and S- waves to estimate some source parameters, such as seismic moment,
stress drop, source radius and moment magnitude. The source parameters are estimated for 11
earthquakes: for five foreshocks with magnitude Мp in interval 2.8 ÷ 4.3, for the main event
with magnitude Мw=5.3 and for five aftershocks with magnitude Мp in interval 4.1 ÷ 5.0. The
estimated stress drop values for the main event is within the expected range for moderate
earthquakes. The stress drop values for the foreshocks are lower than stress drop value for the
main event. The strongest aftershocks are characterized with higher stress drop values than
stress drop value for the main event.
Keywords: spectral characteristics, stress drop, seismic moment

ВЪВЕДЕНИЕ
Земетресението е уникално природно явление, определящо се от голям
брой фактори, които не могат да бъдат непосредствено наблюдавани. Те са неравномерно разпределени в пространството и времето. Изследването на пространствено-времевото разпределение на земетресенията е съществено за опознаване на сеизмогенния процес.
Разпределението на земетресенията във времето добре се описват с Поасонов процес, ако от сеизмологичните данни се изключат времевите клъстери
(групи). Поасоновият процес предполага стационарност (постоянна скорост на
реализация) и като модел на сеизмичния процес изключва възможността земетресенията да се генерират във времеви клъстери (групи). Групите от земетресения се разглеждат като съществен, но не случаен елемент на сеизмичността.
Най-изявени и разпознаваеми клъстери от земетресения са фор-афтършоковите
поредици и сеизмичните роеве.
Форшоковите събития са група земетресения, предхождащи главното събитие. Ако този клъстер бъде разпознат, преди да се реализира главното земетресение, той би се превърнал в полезен инструмент за прогнозиране на силни
земетресения.
Афтършоковите поредици са тези групи от земетресения, които се реализират непосредствено след главното събитие и постепенно затихват и отслабват
по сила във времето.
Сеизмичният рой е земетръсен клъстер от събития с приблизително еднакъв магнитуд, групирани в пространството и времето. Тези земетръсни групи
не се характеризират с изразено главно земетресение.
Приема се, че реализацията на афтършоковите събития е израз на вискозоеластичната релаксация на напреженията в средата. Предполага се, че тези
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събития са резултат от процесите на разрушение в огнището на главното земетресение и преразпределяне на напреженията след неговата реализация. Особеният интерес към афтършоковия процес е продиктуван от неговата специфика и
особености. От една страна, афтършоковите серии са източник на информация
за състоянието както на физико-механичните свойства на средата в огнищата
зона, така и за процесите, протичащи в нея (Mogi, 1963). От друга страна, не е
възможно създаване на физичен модел за сеизмичния процес, без да се отчитат
параметрите, характеризиращи пространственото, времевото и енергетичното
разпределения на афтършоковите събития като съществена част от този процес.
Обект на настоящото изследване е времевата поредица (включваща фор- и
афтършокова активност), свързана със земетресението от 24.05.2009 г. (Мw=5.3),
реализирана всеизмогенна зона Валандово, разположена на територията на
Република Северна Македония близо до граничния регион България–Гърция.
Най-силното известно събитие в тази сеизмогенна зона е земетресението от
1931 г. с магнитуд по повърхностни вълни MS=6.8 и епицентрална интензивност I0=10 MSK. Събитието е последвано от интензивна афтършокова активност (Симеонова, 1999).
За оценка на параметрите на земетресенията от разглеждания времеви
клъстер са генерирани спектрите на P- и S-вълни. За целите на изследването
през 2017 г. е създадена софтуерна програма (от Д. Солаков), базирана на модела на Brune (1970). Оценени са следните параметрите: сеизмичен момент (M0),
свалено напрежение (Δσ) и радиус на източника (R) за различните земетресения.
Сеизмичният момент (M0) е величина, която обединява площта на разкъсване и остатъчното преместване по разлома с якостните свойства на средата, и
се определя от:

M 0 = ì SD,

(1)

където μ е модулът на срязване (твърдостта), S – площта на разломната повърхнина, по която е станало преместването, и D – относителното преместване
по разломната повърхнина.
Сваленото напрежение (stress drop, Dσ) е разлика между началната и крайната стойност на напрежението в средата. Това е критичен параметър, пряко
свързан със сеизмичния момент (Frankel, 2009). В разработката на Aki (1967)
е установено, че сваленото напрежение зависи от тектонската обстановка, в
която е генерирано събитието. Сваленото напрежение е свързано с енергията,
освободена при земетресението, и зависи от физичните свойства на средата и
дълбочина, на която е генерирано сеизмичното събитие. За земетресения в близост до границите на плочите (междуплочови събития) средните стойности на
параметъра са по-ниски, отколкото при тези в континенталните части (вътрешноплочови събития) (Kanamori, Anderson, 1975; Kanamori, Allen, 1986). Средната стойност на сваленото напрежение е около 3 MPa (30 bars) за междуплочови земетресения и около 6 MPa (60 bars) за вътрешноплочови земетресения
(Allmann,Shearer, 2009).
Получените стойности за параметрите на главното земетресение, форшоковите и афтършоковите събития са анализирани и сравнени.
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ВХОДНИ ДАННИ И МАТЕМАТИЧЕСКИ АПАРАТ
ВХОДНИ ДАННИ

Земетресението от 24.05.2009 г. (Мw=5.3) е предхождано от изявена форшокова активност, включваща 39 събития (магнитуд в интервала 1.0 £Мp≤4.3),
реализирани приблизително 24 часа преди главното събитие и от афтършокова
активност, включваща 1417 събития с магнитуд в интервала 1.0£Мp≤4.9. Картата на епицентрите на идентифицираните форшокове–основно събитие–афтъшокове е представена на фиг. 1 (приложение).
Като основни източници на информация за разгледаните земетресения са
използвани данни от Националната оперативна телеметрична система за сеизмологична информация (НОТССИ). За точна оценка на кинематичните параметри на земетресенията е необходимо добро азимутално покритие на станциите,
поради което допълнително са използвани данни от сеизмологичните мрежи на
Северна Македония и Гърция. Настоящото изследване се базира на сеизмологична информация за времеви период 24.04.–24.05.2012 г. На фигурата с кръгчета в жълто са отбелязани форшоковете, със зелени – форшоковете, с червена
звезда – форшоковете с магнитуд в интервала 4.0 ÷ 5.0, а с черна звезда – основното земетресение. Активните разломи се основават на „Неотектонска карта
на България“, съставена от Ж. Иванов, Ал. Радулов, Я. Герджиков и Р. Наков,
представена в Отчет ГФИ 2008.
МАТЕМАТИЧЕСКИ АПАРАТ

В изследването са разгледани спектрите както по P-вълни, така и по S-вълни, за клъстерите преди и след земетресението от 24.05.2009 г. Сигналите, които са разгледани в изследването, са калибрирани според съответния прибор във
всяка станция. За анализа на параметрите на източника се използват записите
на земетресения от отделни сеизмични станции, за които са генерирани спектри
на преместване за обмените P- и S-вълни, прилагайки модела на Brune (1970).
За преобразуването на амплитудно-времеви сигнал в амплитудно-честотен се
използва бързо преобразуване на Фурие (FFT). На фиг. 2 е представен пример
за преобразуването на амплитудно-времеви сигнал в амплитудно-честотен с
цел генериране на спектър по преместване. На фиг. 2 е представен: а) запис на
земетресение на вертикалната компонента на станция Витоша (VTS) за определен времеви интервал; б) конкретен времеви интервал, за който ще се генерира
спектър по преместване; в) спектър на преместване на Р-вълна.
От получените спектри се определят ъгловата честота (f0) и нискочестотното спектрално ниво (Ω0).
Сеизмичният момент по спектъра на P-вълната (М0p) се определя по следената формула:
M 0p =

ρ .4π .Ωp.R.vp 2
Rθϕ ( P )

,

(2)

където M0p е сеизмичният момент за P-вълната, ρ – плътността на средата,
Ωp – платото, определено чрез спектъра на вълната, vp – скоростта на вълната,
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Фиг. 2. Записи на станция VTS и спектър по Р-вълна за земетресението от 24.05.2009 г.
с Mw=5.3

R – хипоцентралното разстояние, Rθφ(P) – насоченост на излъчването (radiation
pattern), която при определянето на сеизмичния момент за P-вълни е 0.52.
В много изследвания за насочеността на излъчването при P- или S- вълни
се използват стандартни стойности, които са съобразени с азимутите и диапазона на ъглите на излизане. Стойностите на този параметър обикновено са 0.52
за P-вълни и 0.63 за S-вълните (Aki and Richards, 2002).
Сеизмичният момент по S-вълна (М0S) се дава със следното уравнение:

ρ .4π .Ωp.R.vs 2

(3)
Rθϕ ( S )
където M0s е сеизмичният момент за S-вълната, ρ – плътността на средата,
Ωs – платото, определено чрез спектъра на вълната, като стойностите на му се
), Rθφ(S) – насоченост
определят по Z, N, E – компонента (
на излъчването (radiation pattern), която при определянето на сеизмичният момент за S-вълни е 0.63, а vs е скоростта на вълната.
M 0s =

3 Проблеми на географията, 1/2019 г.
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За определянето на радиуса на източника и сваленото напрежение са приложение следните формули:

vp.3.36 ,
(4)
2π f 0
където vp е скоростта на вълната, а f0 e ъгловата честота в Hz.
За S-вълната радиусът на източника се определя по идентичен начин:
Rp =

vs.2.34 ,
(5)
2π f 0
където vs е скоростта на вълната, а f0 e ъгловата честота в Hz.
За снетото напрежение за P- и S-вълните са в сила следните формули
(Eshelby, 1957):
7 M0p
6)
∆σ p = 3
16 R p
Rs =

7 M
∆σ s = 03s ,
16 Rs
където Rp и Rs са радиусите за P- и S-вълните.

(7)

РЕЗУЛТАТИ
В настоящото изследване, прилагайки програма, базирана на модела на
Brune (1970), са оценени параметрите (сеизмичен момент – М0, свалено напрежение – Dσ, и радиус на източника – R) за 11 събития, от които 5 форшока (с
магнитуд в интервала 2.8 ÷ 4.3), главното събитие (с магнитуд Мw=5.3) и 5 от
по-силните афтършока (с магнитуд в интервала 4.1 ÷ 5.0).
За всяко едно от земетресенията са генерирани спектри по преместване
за P и S-вълни, като са използвани записите от трите компоненти (Z – спектри
за P-вълна; Z, N и E – спектри за S-вълна) на различните станции – общо 356
спектъра. Записите, които са използвани в изследването, са калибрирани според съответния прибор във всяка станция. На фиг. 3 са представени спектрите
за 5те най-силни форшокови събития. На фиг. 4 са представени спектрите за
главното събитие от 24.05.2009 г., а фиг. 5 илюстрира спектрите на 5те по-силни
афтършокови събития. За форшоковите и афтършоковите събития са представени спектрите от най-близките до епицентъра станции. Оценените параметри
на сеизмичния източник за всяко от събитията са дадени в хронологичен ред
(форшокови събития, главно земетресение, афтършокови събития) в табл. 1.
От времевата поредица форшок–главно събитие–афтършок може да се отбележи, че при по-голяма част от събитията от форшоковата поредица се наблюдават по-ниски стойности на параметрите: сеизмичен момент (М0), снетото
напрежение (Dσ) и радиус на източника (R). Стойностите на форшоковата активност за снетото напрежение (Dσ) са в диапазона 3.0 ÷ 31 бара за P-вълна и 4
÷ 34 за S-вълна. Тук получените резултати са в съответствие със стойностите на
34
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Координати
φ(°)/ λ(°)

41.28/22.68

41.33/22.71

41.35/22.71

41.33/22.73

41.30/22.72

41.32/22.74

41.32/22.74

41.32/22.71

41.32/22.74

41.31/22.67

41.27/22.73

Дата
Ден месец
година

24.05.2009 г.

24.05.2009 г.

24.05.2009 г.

24.05.2009 г.

24.05.2009 г.

24.05.2009 г.

24.05.2009 г.

24.05.2009 г.

24.05.2009 г.

25.05.2009 г.

01.06.2009 г.

5

4

7

7

5

5

8

2

8

8

20

H (km)

4.3

4.0

4.9

4.1

4.6

5.3

3.0

4.1

4.3

3.2

2.8

M

11

5

12

9

11

11

5

9

11

9

6

Бр.
станции

2.53E+15

1.23E+15

2.26E+16

1.22E+15

3.89E+15

8.83E+16

5.37E+13

1.50E+15

3.44E+15

2.14E+14

6.69E+13

M0p (Nm)

32.34

39.87

66.86

17.89

46.27

34.78

5.68

30.94

24.32

3.01

3.10

Dσp
(bar)

0.77

0.69

1.13

0.76

0.72

2.25

0.37

0.65

1.05

0.69

0.45

Радиус на
източника
(R, km)

5.15E+15

7.54E+14

4.78E+16

1.36E+15

7.16E+15

4.41E+17

4.98E+13

1.49E+15

7.76E+15

4.23E+14

5.77E+13

M0s (Nm)

34.27

41.12

67.68

21.10

72.87

47.12

8.96

34.44

33.54

5.92

3.73

Dσs
(bar)

0.96

0.55

1.56

0.65

0.71

3.75

0.31

0.63

1.05

0.74

0.41

Радиус на
източника
(R, km)

Таблица 1
Оценки на параметрите за главното земетресение и по-силните фор-афтършокови събития, генерирани през 2009 г.
в сеизмогенна зона Валандово
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Фиг. 3. Спектри (за P- и S-вълна) на 5те най-силни форшокови събития

Фиг. 4. Спектри (за P- и S-вълна) на главното земетресение от 24.05.2009 г.,
Т0=16:17:50, генерирани по записи на три от най-близките станции,
регистрирали събитието

тези параметри, оценени от други автори в изследванията им върху форшокови
поредици (Chen, 2013).
Оценките за снетото напрежение (Dσ) за главното земетресение са 35 бара
за P-вълна и 47 бара за S-вълна, което е в рамките на очакваните стойности
за умерено силно земетресение (Havskov and Ottemöller, 2010). Установено е,
че стойността на този параметър варира между 10–100 бара, или от 1–10 MPa
(Kanamori and Anderson, 1975; Kanamori and Brodsky, 2004). Подобни резултати
са получени и в други изследвания върху афтършокови клъстери (Mayeda et al.,
2005). Най-общо за афтършоковите събития стойността на снетото напрежение
е в диапазона 18 ÷ 67 бара за P-вълна и 21 ÷ 73 за S-вълна.
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Фиг. 5. Спектри (за P- и S-вълна) на 5те най-силни афтършокови събития

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящото изследване са оценени параметри на земетресения от поредицата събития в района на Валандово, Република Северна Македония (форшок–основно събитие–афтършок) чрез спектри по преместване за P- и S-вълни.
Прилагайки програма, базирана на модела на Brune (1970), са определени: сеизмичен момент (М0), снето напрежение (Dσ) и радиус на източника (R). Получените резултати могат да се обобщят в следните заключения:
1. Всички събития от форшоковата поредица се характеризират с по-ниска
стойност на снетото напрежение (Dσ) от тази на главното земетресение;
2. Получените резултати показват, че стойностите за снето напрежение
(Dσ) на главното земетресение са в очаквания диапазон за умерено силно земетресение;
3. Най-силните земетресения от афтършоковата поредица се характеризират с по-високи стойности на снетото напрежение (Dσ) от тази на основното
събитие.
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Фиг. 1. Пространствено разпределение на различните клъстери в района на сеизмогенна зона Валандово
(преди и след земетресението от 24.05.2009 г.) за периода 24.04.–24.05.2009 г.
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PRODUCTIVITY OF THE MEADOW LANDSCAPES
IN THE REGION OF KRAISTE BETWEEN RIVERS KONSKA
AND BISTRITSA
Georgi Zhelezov1, Aleksander Todorov1
The research observes two main directions. The first level is related with determination
and differentiation of the landscape diversity. The second part consists estimation of the productivity of the landscape based on the plant productivity of the meadow landscape unites.
Keywords: landscape, potential, meadow

ПРОДУКТИВНОСТ НА ЛИВАДНИТЕ ЛАНДШАФТИ В РАЙОНА
НА КРАИЩЕ МЕЖДУ РЕКИТЕ КОНСКА И БИСТРИЦА
Георги Железов, Александър Тодоров
Резюме: Оценката на потенциала на ландшафтите е ключов параметър при
изследването ми и е представителна за продуктивността им. Те са важен елемент за
развитие на регионите и реализиране на добри управленски практики. Районът на
Краище е един от най-бедните райони в България, въпреки близостта до столицата.
Изследването на ландшафтното разнообразие и потенциалната оценка на ландшафтите
дават реални възможности за промяна на икономическата ситуация в региона.
Изследването отчита две основни направления. Първото ниво е свързано с определяне
и диференциране на ландшафтното разнообразие. Втората част се състои в оценка
на производителността на ландшафта въз основа на растителната продуктивност на
ливадните ландшафти.
Ключови думи: ландшафт, потенциал, ливада
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INTRODUCTION
Landscapes are unique naturally-occurring combinations of natural features occupying a given area. They interact with the physical environment in a way that
creates cycling of organic and inorganic matter creating a clearly defined structure
through the flow of energy.
All organisms exist in an undisrupted interaction with their environment as they
take energy and substances from it and turn these ingredients into biomass. Each
organism binds only a fraction of the energy it receives and releases the rest of it to
its environment in the form of heat and various end products that are further cycled.
The productivity of an ecosystem is measured by the speed with which it accumulates organic matter (biomass). Organic compounds (biomass) are synthesized as a
result of the transformation of solar energy into chemical energy or at the expense of
chemical energy. Biomass is the weight of organisms expressed as energy (e.g. J/m2)
or dry organic matter (e.g. t/hectare). Green plants account for the largest part of the
biomass of ecosystems.
The speed with which biomass is generated by producers (plants) per unit of
surface is referred to as primary productivity. The cumulative energy bound in biomass as a result of photosynthesis is known as gross primary production. Some of
it is expended by the plants themselves for breathing. The difference between Gross
Primary Production and the energy spent on respiration is referred to as Net Primary
Production. It is the actual speed of increase of biomass available to heterotrophs
(bacteria, fungi and animals).
The speed with which heterotrophic organisms form new biomass is referred
to as Secondary Productivity. Unlike plants, heterotrophic organisms are incapable
of synthesizing complex energy-rich organic substances from inorganic molecules.
They grow and get their energy by feeding on plants or other heterotrophs. Secondary
production is in direct correlation with primary.
Landscape productivity research studies the rate with which landscapes generate
biomass. Landscapes are functional units where the productivity of any constituent
component depends on and influences the productivity of the others.
This research aims to shed light upon the landscape diversity and the productivity rates of modern meadow landscapes in the Kraishte Region stretching between
Konska and Bistritsa rivers.
COMPONENT CHARACTERISTICS
The Kraishte Region is known for its rolling topography consisting of countless syncline and anticline forms. They are made of rocks of different age and
structure – from Pre-Paleozoic metamorphous rock to Mesozoic limestones and
sandstones, and tertiary and quaternary sediments. Some of the mountains located
in the region are made of mostly limestones, marl and sandstone (such as Lyubash,
Cherna Gora, and Zemenska). Others (such as Ruy, Milevska and Kurvav Kamak
mountains) are made of granites and metamorphous rock. The beds of the structural
basins below them are lined with accumulative sediments such as gravel, sand and
clay.
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Kraishte is one of Bulgaria’s major morphostructures and lends its name to some
of the smaller structures known as Kraishtidi. The main features of the relief as we
know it were formed during the early Tertiary and Quaternary periods. The relief in
the region is dominated by clearly defined denudation plains, several river terraces
and picturesque gorges such as the Erma River Gorge near the town of Tran and the
Struma gorges of Krakra, Chardashki, Priboiski, and Zemenski.
The climate in Kraishte is moderate continental although in its southernmost
parts it starts to show some transitory features as worm Mediterranean air masses
reach them along the valley of the Struma River. In the areas standing over 1500 m
above sea level the climate is mountainous (Kurvav Kamak, Ruy, Milevska mountains). Average temperatures in January range between -3° – -6 °С and in July they
reach 13–18 °С for the mountain territories. In lowland territories average temperature parameters are -1 °С in January and 19–21 °С for July. Temperature inversions
are typical in the structural basins. Annual precipitation in the Kraishte Region varies
between 600 and 750 mm increasing with elevation. May and June are the wettest
months of the year while February is the driest. Snow cover lasts from 40 to 50 days
a year to 3 to 4 months in the higher areas. The prevailing winds blow from the west
and northwest.
Rivers in the Kraishte region, with the exception of the Erma River, drain into
the Aegean Sea. The Struma River defines one of the borders of the research area. It is
the main watercourse in this part of Bulgaria. Some of the larger rivers that originate
here include Svetlia, Yavor, and Treklianska. They are fed by rainfall and melting
snow (mostly rainfall in the lower areas). Water flow is highest in the spring and
lowest in the summer and autumn. In areas of carbonate rock rivers are fed by karst
springs. The flow module in areas of higher elevation reaches 15–20 l/s/km². This indicator’s lowest value on the other hand has been recorded in the Radomir structural
basins (0.5–1.0 l/s/km²). There are a number of artificial lakes in the Kraishte Region
the largest of them being Lobosh Artificial Lake (Dam) on the Struma River which
forms part of the south eastern border of the area subject to this study. Alluvial accumulations are rich in ground water. Karst springs are concentrated in the foothills of
Golo Bardo Mountain and the Zemen Gorge. There are many mineral water springs
in the Kraishte, but they fall outside the scope of the area this research has targeted.
The Erma River running through the foothills of the mountain has created some
of the more fascinating landscapes in the area of the study. The head springs of the
river are located in the mountainous region separating Znepole and the Vlasinska
Valley east of the large Vlasinsko Lake along the watershed between Chimernik
Mountain to the west and Kurvav Kamuk to the east. Of the 65 kilometers of the
river’s total length as measured between its head springs and its confluence with
the Nishava River only 25 are within the territory of the Republic of Bulgaria. The
river’s average annual flow measured at the town of Tran is 2,75 m3/s, but on June
22, 1948 it reached an all-time high of 180 m3/s. The river freezes over for 20 to 30
days each year.
The main types of soil found in the river valleys and the structural basins of the
region are vertisols. They are characterized with deep topsoil layer, mechanically
heavy structure (50 to 75 % clay content) and unfavorable physical and mechanical
properties. The slopes of the hills and the low-lying mountains are covered with
brown mountain (forest) soils and cinnamon soil types. Rendzina soils are found
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only in Golo Bardo Mountain. The areas near the beds of the rivers are covered with
alluvial soils.
In terms of its phytogeographic characteristics Kraishte belongs to the Illyrian
Region of the European Deciduous Forest Belt. In the fields of the structural basins
and the foothills of the mountains the indigenous plants have been replaced with
cultivated species. The forests are second-growth. Forest formations are made up of
deciduous trees dominated by oak, beech, ash, elm, etc. Over the last several decades
pine forests have increased their share. The highest zones near the crests of the mountains are covered with grasses.
The fauna of the Kraishte mountainous region is dominated by Palaearctic species. The impact and distribution of Mediterranean species is low as they are mostly
found in the southernmost sections of the Zemenska Mountain. The Kraishte is part
of the Rila-Rhodope zoogeographical region dominated by representatives of the
Middle-European animal province.
In terms of the anthropological pressure exerted on the Kraishte region, its natural environment has suffered significant damage by mining. The development of
energy generation and metallurgy in the Pernik Region has led to air, soil, and water
pollution. The indigenous plant species in the mountains and the river valleys has
been decimated by clear-cutting to create pastures and farm lands. Breeding grazing
animals have changed plant cover significantly activating soil erosion. The presence
of certain valuable mineral resources in the area spawned industries such as energy generation (Pernik and Bobov dol), cement (formerly in the town of Batanovtsi)
and lime (Zemen) production. The large pastures in the area lead to the set-up of
large-scale stockbreeding operations. The fields in the valleys, the hilly areas and the
foothills of the mountains have favorable hydro-climatic characteristics for growing
various different crops such as vegetables, potatoes, corn, tobacco, hops, grapes, and
orchards. The relief does not impose difficulties for the development of railroad and
road transport. However, due to the region’s peripheral location, road transport has
been better developed. The mountains and the rivers in the area have good potential
for the development of tourist and recreational ventures. Some of the region’s better
known natural landmarks include the Erma River Gorge near the town of Tran, the
Zemen Gorge, and the Skakavitsa Waterfall.
RESEARCH STAGES
The research was conducted in four key stages, as follows:
1. Preliminary familiarization with the region to determine potential key sections.
2. Field work – terrain investigation of 22 landscape points in different places of
the research region (Fig. 1 – appendix).
3. Laboratory processing of the data collected in the field.
4. Analysis and summarizing of the results.
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RESULTS AND DISCUSSION
LANDSCAPE DIVERSITY

The research and analysis of the landscape diversity of the Kraishte region between the rivers of Konska and Bistritsa follows the landscape differentiation model
introduced by Todorov and Zhelezov (2014) and was taxonomically limited to the
sub-type level.
In our classification of landscape diversity taxonomic unit of Landscape Class
was taken as the leading one. The main diagnostic criterion used for its determination
was macro-relief (Petrov, 1979; Velchev et al., 1992; Popov, 2001).
The second taxonomic level was Landscape Type. Using it, we identified
and grouped together territories with similar hydroclimatic conditions (Velchev et
al.,1992; Popov, 2001). The leading criterion for identifying landscape types on the
map was the characteristics of the climate in terms of temperature and humidity features. We identified the following five types of landscapes within the territory subject
to our study:
– Mountainous, moderately warm, Sub-Mediterranean;
– Mountainous, moderately warm, semi-humid;
– Mountainous, moderately warm, humid;
– Tall-mountain meadows;
– Hydromorphous and sub-hydromorphous;
The next taxonomic level is that of landscape sub-types as characterized by the
character of the plant formations occupying them (per Velchev et al. (1992). The
studied area includes:
– Transitional-to-Sub-Mediterranean, low-lying mountain/hollow forests and
shibliaks.
– Low-lying mountains, transitional-to-moderate.
– Intermediate mountain forests.
PRODUCTIVITY

Landscape point № 1. Meadow landscapes were studied in Zemen Mountain on
a denudation level at 708 m above sea level, situated on an eastern slope to the village
of Vranya stena (Fig. 2 – appendix). There are a small percentage of shrub communities. Productivity of grass formations amounts to 1,00 t/ha.
Landscape point № 2. Meadow landscapes were studied near Pestera village in
the region with open karst. Productivity of grass formations amounts to 0,80 t/ha.
Landscape point № 3. Meadow landscapes were studied in Milevska mountain
near Pobit kamuk village at 1150 m above sea level (Fig. 3 – appendix). Productivity
of grass formations amounts to 1,28 t/ha.
Landscape point № 4. Meadow landscapes were studied between villages Kopilovtsi and Shishkovtsi along the valley of river Dragovistitsa. Productivity of grass
formations amounts to 3,43 t/ha.
Landscape point № 5. Meadow landscapes were studied along the valley of river
Dragovistitsa between villages Drgovistitsa, Sovoliano and Shishkovtsi (Fig. 4 – appendix). Productivity of grass formations amounts to 0,30 t/ha.
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Landscape point № 6. Meadow landscapes were studied in Zemen Mountain
above the village of Stensko at 625 m above sea level (Fig. 5 – appendix). Productivity of grass formations amounts to 2,12 t/ha.
Landscape point № 7. Meadow landscapes were studied near village Dragovistitsa. Productivity of grass formations amounts to 0,88 t/ha.
Landscape point № 8. Meadow landscapes were studied in Zemenska mountain,
south of village Polska Skakavitsa (Fig. 6 – appendix). Productivity of grass formations amounts to 1,28 t/ha.
Landscape point № 9. Meadow landscapes were studied near mouth of river
Rayanska. Productivity of grass formations amounts to 2,62 t/ha.
Landscape point № 10. Meadow landscapes were studied near Lobosh dam.
Productivity of grass formations amounts to 1,00 t/ha.
Landscape point № 11. Meadow landscapes were studied near Lobosh dam.
Productivity of grass formations amounts to 1,72 t/ha.
Landscape point № 12. Meadow landscapes were studied in Rui mountain near
village Lomnitsa. Productivity of grass formations amounts to 0,32 t/ha.
Landscape point № 13. Meadow landscapes were studied in Rui mountain above
village Zelenigrad at 825 m above sea level (Fig. 7 – appendix). Productivity of grass
formations amounts to 1,05 t/ha.
Landscape point № 14. Meadow landscapes were studied in Rui mountain between villages Rani lug and Slishovtsi (Fig. 8 – appendix). Productivity of grass
formations amounts to 1,15 t/ha.
Landscape point № 15. Meadow landscapes were studied in Tran structural basins near village Miloslavtsi (Fig. 9 – appendix). Productivity of grass formations
amounts to 1,10 t/ha.
Landscape point № 16. Meadow landscapes were studied in Lubash mountain
near village Staniovtsi at 880 m above sea level (Fig. 10 – appendix). Productivity of
grass formations amounts to 0,80 t/ha.
Landscape point № 17. Meadow landscapes were studied in Lubash mountain
near village Staniovtsi (Fig. 11 – appendix). Productivity of grass formations amounts
to 1,20 t/ha.
Landscape point № 18. Meadow landscapes were studied in Lubash mountain in
the region of village Kosharevo (Fig. 12– appendix). Productivity of grass formations
amounts to 0,88 t/ha.
Landscape point № 19. Meadow landscapes were studied in Lubash mountain in
the region of village Krivonos (Fig. 13 – appendix). Productivity of grass formations
amounts to 1,40 t/ha.
Landscape point № 20. Meadow landscapes were studied in Erulska mountain
near village Erul (Fig. 14 – appendix). Productivity of grass formations amounts to
1,27 t/ha.
Landscape point № 21. Meadow landscapes were studied in Cherna gora mountain near village Elov dol (Fig. 15 – appendix). Productivity of grass formations
amounts to 0.92 t/ha.
Landscape point № 22. Meadow landscapes were studied in Erulska mountain
near Ordaniski monastery at 993 m above sea level (Fig. 16 – appendix). Productivity
of grass formations amounts to 0,88 t/ha.
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CONCLUSIONS
The meadow landscapes in the Kraishte region between the rivers of Bistritsa
and Konska can be described as having average biomass production rates. The highest indicators for productivity of grass formations are indicators of landscape point 4
(3.43 t/ha) – along valley of rive Dragovistitsa, landscape point 6 (2.12 t/ha) – Zemen
mountain above village of Stensko, and landscape point 9 (2.62 t/ha) – near mouth
of river Rayanska.
The result of the study can be use in the process of development of the regions
and regional planning. They can optimize the opportunities of business activities in
the region, especially in the area of agricultures.
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Fig. 1. Map of the Studied Region Showing the Locations of the Landscape Points (LP 1-22)
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Fig. 7. Meadow landscapes in Rui mountain

Fig. 5. Meadow landscapes in Zemenska mountain

Fig. 3. Meadow landscapes in Milevska mountain
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Fig. 12. Meadow landscapes in Lubash mountain
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Fig. 8. Meadow landscapes in Rui mountain

AB

0,04

m

0,50

A

0,03
0

0,03
0
A0

m

m

Fig. 13. Meadow landscapes in Lubash mountain

Fig. 11. Meadow landscapes in Lubash mountain

Fig. 9. Meadow landscapes in Tran structural basins
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Fig. 15. Meadow landscapes in Cherna gora mountain

Fig. 16. Meadow landscapes in Erulska mountain
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IMPACT OF AIR TRAFFIC ON ECONOMIC DEVELOPMENT
IN STUTTGART
Janusz Rewucki1
This paper analyses the impact of air traffic in Stuttgart, trends and business environment of the European air traffic. Globalization and integration processes are characteristic of
new strategies of the greater number of industries, which directly impacts economic development in Stuttgart. From a long term and global perspective, air traffic is one of the economic
branches that has a large acceleration in technological development in Stuttgart. Elements that
support such development are seen primarily in development of information and telecommunication systems, and in development of modern aircraft engines that lower fuel consumption
but increase flight speed as the flight itself. Considering the social and economic interest of
Stuttgart in creation of development politics of air traffic, it is necessary to pay attention development of all factors in air traffic when making strategic plans. In the past, air traffic was
developed with national support. Besides the funding of procurement of or renewal of the fleet
of air transporters, through direct investment into capital investments, Germany has financed
construction of airport infrastructure and control towers in Stuttgart (Černe, 1991).
Keywords: air traffic, economic development, Stuttgart, Germany

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАФИК ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО
РАЗВИТИЕ В ЩУТГАРТ
Януш Ревуцки
Резюме: В публикацията се анализира влиянието на въздушното движение в
Щутгарт, тенденциите и бизнес средата на европейския въздушен трафик. Процесите
на глобализация и интеграция са характеристика на новите стратегии на голям брой
индустрии, които директно влияят върху икономическото развитие на Щутгарт.
От дълго време и в глобална перспектива въздушният трафик е от икономическите
отрасли, в които технологиите се развиват много бързо. Приоритетно се развиват
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информационните и телекомуникационните системи, разработват се и съвременни
авиационни двигатели, които намаляват разхода на гориво, но увеличават скоростта
на полетите. Имайки предвид социалния и икономическия интерес на Щутгарт към
развитието на въздушното движение, при изготвянето на стратегически планове
е необходимо да се обърне внимание на всички фактори, влияещи върху него. В
миналото въздушният трафик се развива с национална подкрепа. Германия финансира
изграждането на летищна инфраструктура и контролни кули в Щутгарт, освен
закупуването или обновяването на флота на въздушните превозвачи, чрез преки
инвестиции в капиталови инвестиции.
Ключови думи: въздушен трафик, икономическо развитие, Щутгарт, Германия

INTRODUCTION
This paper is founded on thorough theoretic and practical knowledge of air traffic and its occurring types, both in Germany and Europe. For such complex development of air traffic in Stuttgart, elements of social, economic, and physiognomic nature were taken, which were special and significant for transformation, that is,
changes of space with its direction of area development of economic activities, and
also, the social and technical infrastructure in Stuttgart.
At the beginning of its development, the airport was first named Flughafen
Stuttgart, and it started with construction in 1936. During the World War II, airport
Stuttgart was used for army purposes, and since 1948, it started being used for civil purposes. From 1986, Flughafen Stuttgart is one of the largest airports in German Bundesland Baden Württemberg. Stuttgart city officials made a decree on July
15th, of 2014, and officially changed the name of the airport to “Manfred Rommel
Flughafen”. “Manfred Rommel Flughafen” airport has been placed in the first place
by the international organization Airport Council International (ACI), in the category
of between 5 and 10 million passengers in Europe. Today, airport Stuttgart has more
than 10,000 employees, and its area is larger than 395 ha. Its runaway is 3,345 meters
long and 45 meters wide.
Currently, the Stuttgart airport has four international terminals that annually
transport 10,975,639 passengers, and 36,853 tons of various goods. There are 127,981
flights annually at Stuttgart airport. This relates to our methodological research of
economic development of Stuttgart airport. On the basis of collected data and reports
from 2017, this paper clearly shows how state airport Baden Württemberg has developed in the economic, ecological and social aspects. Individual chapters could also be
used as research results about the environment in 2017 due to an increased number of
passengers and goods. At the Stuttgart airport, there still is an increase in passenger
traffic, and in 2017, 11 million passengers have taken flights from this airport. On
many routs, our passengers have a much better offer than before. Is working on the
airport become a job for every day of the year? The first steps have been taken when
planning Terminal 6, and soon, they will have open bids for the architecture. According to our concept of development, a modern travel saloon satisfies highest standards
for the needs of passengers and goods.
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RESEARCH METHODS AND DATA SOURCES
The methodological approach is imperatively adapted to the intent of this paper,
therefore, air traffic in Stuttgart has a strong impact of economic-geographic local and
regional development. Studies have been included through economic development
of passenger and goods transport in Stuttgart. When estimating economic contribution of economic activities, we almost exclusively use quantitative methods in the
spectrum of stochastic to deterministic. From the stochastic methods, econometric
methods, based on the time periods analysis and data panel, are mostly used. Deterministic methods include models of gravitation (which in part may also be stochastic
methods), input-output analysis (Input-output, IO) and national accounts matrices,
and also the Computable General Equilibrium, CGE (Hara, 2008).
Many theoretical models and techniques may be used, and they will often be
adapted from historical or comparative studies that link the same areas. In order to
determine the impact of air traffic on economic development in Stuttgart, we have
used several methods. Firstly, we should mention collection and processing of relevant scientific and expert, relatively modest, domestic literature and significantly
richer foreign literature. Considering the scarce statistical data about air traffic from
statistical publications, the greatest challenge was collecting source statistical data
from all airports and all terminals. In this paper, statistical data related to passenger and goods transportation and economic development of Bosnia and Herzegovina
were also used.
Air traffic demand (exclusively through transport devices) comes from population, their distribution, and economic and other factors that significantly impact
tendency to travel within a population. It is very simple, one day, there is no space for
any more demand without the unacceptable impact on services, such as delays and
security in order to have more capacities. Instead of waiting for such a time, it is important that companies dealing with civil transportation have become to think about
innovative solutions in development of new airports and passengers. For practical
understanding for such situation and complexity of solution, a very simple system is
offered, the one that offers a starting point and is founded on a very adequate shape,
where a homogeneous community will be analyzed through several possible ways
of servicing travelling requirements. It has nine identical locations. The empirical
results of the model used to estimate applicability of perfect competition in the international market of air traffic have been shown in Figure 3 (appendix).
Comparative data are a valuable source of comfort for forecasters. The model
with data may help researchers to show them, if not exacts events, all possibilities
and probabilities that will be visible in future. In order to determine the impact of air
traffic on economic development in Stuttgart, we used several methods. Firstly, we
should mention collection and processing of relevant scientific and expert, relatively
modest, domestic literature and significantly richer foreign literature. Considering
the scarce statistical data about air traffic from statistical publications, the greatest
challenge was collecting source statistical data from all airports and all terminals. In
this paper, statistical data related to passenger and goods transportation and economic
development of Stuttgart were also used (Fig. 2 – appendix).
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ECONOMIC EFFECT OF AIR TRAFFIC IN STUTTGART
Air traffic is a strong starter of economic development, creation of new jobs,
trade and mobility in Stuttgart and Germany. It is key for economy and it strengthens its lead position in the world. The strategy of air traffic in Stuttgart is necessary
in order to ensure competitiveness of the European sector, where facts changes and
development of Stuttgart economy would be used. For globally networked economy,
national and international air lines are important, such as the Stuttgart airport. Due to
that, airport Manfred Rommel, based in Stuttgart, has a key position as an infrastructure provider to it metropolitan region (Gillen, Lall, 2004). It opens access to international markets for Baden-Württemberg, it a strong export center, and it encourages
economics through large investments and it ensures employment – not only directly
in the field, but downstream as well. In 2017, almost 11 million passengers have used
the state airport and they have flown with 55 air companies to and from 100 national
and international destinations. During the year, approximately 350 airplanes have departed and arrived every day. Their business areas include two fields of aviation and
German aviation, with their activities that are essentially being spread to Germany.
As a shareholder, state Baden-Württemberg holds 65% and the city of Stuttgart holds
35% in FSG. If we observe traffic from 2007 at Stuttgart airport, we conclude that
this airport is especially observed in the observation period with an average increase
of passengers to 164,531, and in the same period in 2009, it transported 141,572
passengers, from the total number of passengers at Stuttgart airport. (Table 1, Fig. 1
– appendix) (Quelle:Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Landeshauptstadt
Stuttgart, 2017).
If we observe traffic trends in the period from 2016, at Stuttgart airport, we
may see consistent increase to 129,704 passengers. In 2007, it came to a decrease to
127,981 passengers in comparison to 2016, as a result of global economic and financial crisis. The impact of crisis was noticed primarily in transportation of passengers
and cargo at the Stuttgart airport, since 2015 has brought to recovery of the most
important European and world economic powers and increase in passenger numbers
to 130,491 which stabilizes the total number of passengers at the airport in Stuttgart
(Quelle:Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Landeshauptstadt Stuttgart,
2017). In comparison to trends in passenger numbers, trends in cargo and mail traffic
were much more disorderly and they have more significant lower growth. In 2007,
there were 20,104 tons of cargo and mail, and in 2010, this number increased to
21,069 tons of cargo and mail. Moreover, the traffic of goods and mail is almost negligible in comparison to the number of passengers. In 2017, through Stuttgart airport,
there was 27,065 tons of cargo and mail transported in the past ten years. In 2017,
Flughafen Stuttgart GmbH has made a profit of 279.3 million Euros and it had the
greatest profit in the history of this company. We may conclude on the basis of statistical data, that Stuttgart airport has a positive influence on economic development
currently and in the future as well (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Landeshauptstadt Stuttgart, 2017.).
The one who wishes to deal with the dialogue with FSG has a lot of options:
through social media – Facebook, Twitter, Instagram and Snapchat, for example,
or directly through the company webpage at www.stuttgart-airport.com. Both sides
have a direct and timely communication. In 2017, FSG has enjoyed more than 86,700
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Table 1
Transport of passengers and of goods at the airport in Stuttgart from 2007. to 2017.
Years
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Passengers
164.531
160.243
141.572
135.335
136.580
131.524
124.588
124.452
130.491
129.704
127.981

Transport of goods
20.104
21.641
18.246
21.069
20.665
20.919
19.211
20.543
20.414
21.899
27.065

Quelle:Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Landeshauptstadt Stuttgart, 2017.

Facebook fans and more than 7,700 followers of Central office “Relations with interested parties”, that is responsible for the whole exchange with interested parties
of the airport, and it answers to complaints collected by FSG. It has happened that
passengers or guest are making complaints because they were not satisfied with the
service or services. This office handles those complaints as soon as possible. In 2017,
FSG has gotten 1,300 replies, which is much higher than in the earlier year (869).
Almost a third of them have complained to security checks, after which, they have
complained to employee behavior at the airport in Stuttgart.
GUIDELINES FOR FUTURE OPERATIONS OF AIR TRAFFIC
IN STUTTGART
Considering long term projection of development of air traffic of passengers and
goods, it is necessary to create an operational model as a presumption for positioning in Stuttgart on air markets. The new operational model should be viewed in the
context of numerous factors. The foundational presumption of construction and functioning of the new operational model is the competency of the management system.
Considering that each management system in naturally integrated, more or less, we
are speaking of competencies of the integrated management system defined as a set
of characteristics making it, in the sense of human resource, process, and operations,
able to realize complex missions of integrated system continuously (Nurković, 2007).
Air transporters, airports and air traffic controls in Europe, have performed very
isolated and closed, each in its own yard. Therefore, the European Commission has
invited for a change in management of very fragmented air space, so that companies
lose less time, money, and fuel, in the light of extreme increase of air traffic. The
Commission has adopted the second package of measure “The unique sky” in 2012,
whose goal is establishment of a unique European air space. The aims of this proposal
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are further improvement in safety and security, decrease of costs and delays, lower
emission of carbon dioxide, new job openings, and profit of industry on the global
market since this package also includes improvements in studies and technologies
(Deranja, 2010).
Congestion of air space above Europe, Stuttgart, is growing. Such density in
air traffic extremely affects safety. Due to this fact, often there are restrictions given
out by controllers of air space to air transported, so that they are in delay even before
take-off, passengers become nervous, especially the ones who are on charter flight
and make it for the next flight. Due to delays, air transporters lose their spot already
reserved on some other airport where they take-off or land in some set time, therefore, it is very understandable that the new radical measures are necessary in order
to save the European air industry as a whole. Flight control in Stuttgart is one of the
most modern ones in Europe. In the new economic-political conditions that set the
development of airport in Stuttgart, and considering the tendencies in change of air
traffic in our surroundings, Europe and the world, we need deep changes in the structure and organization or our air-transport in order for us to successfully adapt to the
international system of air traffic with the most favorable effects on the whole social
and economic progress (Borel, 2010).
Air traffic in Stuttgart has had a very dynamic development and it has become a
significant branch of mass transportation of passengers and goods. Air traffic is one of
the transport sectors with the fastest growth in the world economy today. Most forecasts show that, in the 21st century, the growth of air traffic will continue with annual
rates of over 5%, (almost twice faster than the rate of global growth of domestic product). This means that we may expect doubling of the scope of air traffic in the next
12 to 13 years. With the liberalization of international exchange and development of
regional cooperation and integration, there is strengthening of competition, gradual
liberalization of traffic laws and unification of air regulations, not only on bilateral, but also on multi-lateral and regional basis (For example, European Union). The
impact of globalization of world economics and trades points to the need of gradual
harmonization of national aviation politics and perspective of global regulation of air
traffic (Gillen, Lall, 2004).
CONCLUSION
This paper is mostly focused on the part which belongs to air traffic and economic development in Stuttgart, with a special focus on business environment of the
European air traffic. Surely, it is also focused on air traffic and air space, as well as
the multi-lateral agreement on the common space of Germany, as well as its goals
and principles, and on the status in the context of the European Union. Air traffic
of passengers and goods is constantly growing, as we may conclude from the first
chapter in this paper. Increase in number of all air transporters, especially the cheaper
ones, causes the need for larger infrastructure. One important step has been made,
and agency for civil air travel has been founded, and it will be responsible for creation of functional block of air space, certification of service providers of air traffic
control. Air traffic is a strong started of economic growth, creation of new jobs, trade
and mobility in Stuttgart and Germany. It is key for economy and it strengthens its
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lead position in the world. The strategy for air traffic in Stuttgart is necessary in order
to ensure competitiveness of the European sector, and to use fast changes and development of German economy. For the globally networked economics, national and
international air connections, such as the Stuttgart airport, are very important. Due to
that fact, Manfred Rommel airport, with the center in Stuttgart, has a key position as
a provider of infrastructure in its metropolitan region.
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Fig. 1. Transport of passengers and of goods at the airport in Stuttgart from 2007 to 2017

Fig. 2. Plan of the airport in Stuttgart for the transport of passengers and goods in 2017
Source: www.stuttgart-airport.com, 2017

Fig. 3. Airport in Stuttgart, departure and arrival, destinations from 2017 (Tabel 1)
Source: Stuttgart Airport, Einblicke, Herausgeber Flughafen Stuttgart GmbH,2018.
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ПРЕВРЪЩАНЕ НА РИМСКОТО АРХЕОЛОГИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО В ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ
(НА ПРИМЕРА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „КАЛЕТО“
В ГРАД МЕЗДРА И АНТИЧНА КРЕПОСТ „КАЛЕТО“
В ГРАД МОНТАНА)

Стела Стефанова1
Археологическите обекти от римската епоха са неделима част от световното културно наследство. Голяма част от тях са и сред най-известните туристически атракции в
света. Международната им популярност, широката разпознаваемост и значителният интерес към тях провокират действия, насочени към интегрирането им за целите на туризма и у нас. Значителният брой римски археологически обекти, съхранени в България,
е благоприятна възможност за разработването и позиционирането им на туристическия
пазар. В този смисъл в настоящата статия се поставя въпросът за превръщането на археологическото наследство в туристическа атракция, като се анализират необходимите
за това предпоставки, условия и мотиви. Конкретният процес на социализация е проследен чрез разглеждане на примера на два римски обекта – Археологически комплекс
„Калето“ в гр. Мездра и Антична крепост „Калето“ в гр. Монтана. Прави се анализ на
извършените дейности в контекста на опитите за тяхното налагане на туристическия
пазар и популяризиране на съответната дестинация.
Ключови думи: туристическа атракция, римско археологическо наследство, Археологически комплекс „Калето“ в гр. Мездра, Антична крепост „Калето“ в гр. Монтана

TRANSFORMING THE ROMAN ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
INTO A TOURIST ATTRACTION
(CASE STUDIES OF ARCHAEOLOGICAL COMPLEX “KALETO”
IN THE CITY OF MEZDRA AND ANCIENT FORTRESS “KALETO”
IN THE CITY OF MONTANA)

Stela Stefanova
Abstract: The archaeological sites from the Roman era are an integral part of the world
cultural heritage. A large part of them are among the most famous tourist attractions in the
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world. Their international popularity, their wide recognition and the considerable interest
towards them, provoke actions aimed at their targeted integration for the purposes of tourism
in our country as well. On the other hand, the significant number of Roman archaeological
sites, preserved in the country, presents a favourable opportunity for their development and
positioning on the tourist market. In this sense, the current report raises the question about
the transformation of the archaeological heritage into a tourist attraction by analyzing the
necessary prerequisites, conditions and motives. The actual process of socialization is traced
by examining the case studies of two Roman sites - the Archaeological Complex “Kaleto”
in the city of Mezdra and the Ancient Fortress “Kaleto” in the city of Montana. An analysis
is made of the activities carried out in the context of the attempts at their positioning on the
tourist market and the popularization of the respective destination.
Keywords:Roman archaeological heritage, tourist attraction, Archaeological Complex
“Kaleto” in the city of Mezdra, Ancient Fortress “Kaleto” in the city of Montana

УВОД
Запазените многобройни археологически обекти от епохата на Римската
империя, които са част от световното културно наследство, се отличават със
своята широка разпознаваемост и предизвикват традиционно голям интерес.
Възприемани като атрактивен туристически ресурс, подходящ за реализиране
във вид на туристически атракции, те са използвани при разработване на популярни, международни туристически продукти, маршрути и коридори, наложени на световния туристически пазар.
Недвижимите културни ценности от римската епоха, съхранени и в България, са характерен елемент от културното наследство на страната, неделима
част от общото световно културно наследство. Това дава възможност за разглеждането им и у нас като перспективен туристически ресурс, чиято социализация
би допринесла за развитието на туризма в страната. Процесът на превръщане
на археологическите обекти в туристически атракции е необходимата стъпка за
тяхното позициониране и последващо налагане на туристическия пазар. Този
процес включва както съхраняването на античните останки чрез консервация и
реставрация, така и самото експониране и създаване на подходяща съпътстваща
туристическа инфраструктура и атрактивна интерпретация на историческия им
контекст. Атрактивното и достоверното пресъздаване на събития, свързани с
археологическите ценности, тяхната история, място и роля в живота на тогавашното население, както и изграждането на подходящ и същевременно автентичен облик на обектите, са предпоставки за превръщането им в туристически
обекти, достъпни за широк кръг посетители.
В тази посока са засвидетелствани редица примери за опити за разработване и популяризиране на римски археологически обекти, утвърдили се
като символи на различни градове. Сред тях се открояват Пловдив с неговия
античен театър и стадион, София с антична Сердика, Стара Загора с античния форумен комплекс, Хисаря с античната крепостна стена и римска гробница, Разград с археологическия резерват „Абритус“, Ямбол с археологическия
резерват „Кабиле“, Свищов с античния военен лагер Нове, римските градове Никополис ад Иструм, Никополис ад Нестум, античната вила Армира и
др. Наблюдават се различни модели на социализация с определен начин на
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функциониране на отделните обекти. Част от тях – обществени сгради или
крепостни съоръжения, разположени в градска среда, са със свободен достъп, включени в културните туристически обиколки на градовете. При други
е въведен регламентиран режим на посещения, като сред тях попадат археологически резервати, обществени сгради, крепости, градове, използвани и
като сцена за съвременни събития, тематични фестивали, възстановки и други
организирани прояви. Реализираните проекти, насочени към социализацията
на археологическите обекти, са отражение на амбициите на местната власт за
популяризиране на културно-историческото наследство и развитие на туризма
в съответния район.
Подобни практики през последните пет години се наблюдават и при два
римски археологически обекта в Северозападна България – крепостта „Калето“
в гр. Мездра и Античната крепост „Калето“ в гр. Монтана. На примера на тези
два обекта в настоящата статия се проследява и оценява процесът на превръщане на римското археологическо наследство в туристическа атракция, което е и
една от водещите инициативи в сферата на туризма за двете общини.
МЕТОДИ И ДАННИ
Използването на археологическото наследство, в частност римското, за
създаването на туристически атракции е широко разпространена практика. То
е обособено в Европейската конвенция за опазване на археологическото наследство от 06.05.1969 г. като „структури, групи от сгради, съоръжения, градове, подвижни предмети, паметници от различен вид както и техния контекст,
когато са ситуирани върху земята, под нея или под вода“, за които от първостепенно значение е съхранението и опазването им. В Закона за културното
наследство на България археологическите обекти имат статут на културни ценности и са дефинирани като „всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните
пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които основни източници на информация са теренните проучвания“. Спецификата на този тип
ресурс изисква намесата на различни специалисти по отношение на неговата
социализация и превръщането му в туристически атракции. Проучването на
обектите, консервацията и реставрацията са задължителни стъпки за осигуряване на тяхното съхраняване и последващо експониране. Консервацията е сложен процес, при който чрез комплексни мерки се осигурява по-нататъшното
съхраняване на обекта в морфологичната му цялост. Реставрацията се състои
във възстановяване на определени липсващи обеми от движимите и недвижимите археологически ценности, оценявано по определени международни изисквания. Социализацията на паметниците означава тяхната връзка и вписването им в обществения живот. Тя включва всички мерки, които правят обекта
достъпен за интереса на посетителите (Станилов, 2008). Самата социализация
на обектите може да бъде разглеждана и като начин за тяхното съхранение, а
превръщането им в туристически атракции като възможност за популяризиране, придружено и от включването им в различни туристически продукти и
културни програми.
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В зависимост от атрактивността и значимостта на туристическите ресурси
се определя способността и възможността за превръщането им в „туристически атракции“. В най-общ смисъл като такива се определят онези елементи от
туристическата дестинация, които мотивират туристически посещения – „усвоени дадености (природни условия, бит, нрави, човешка дейност и др.) и събития, които определят избора на крайната цел на туристическото пътуване и
са основен мотив за посещение на мястото, в което са локализирани“ (Асенова
и др., 2010). Подобно е и определението „туристическите атракции определят
избора за крайната цел на пътуването и са предпоставка за туристопотока към
тяхната локализация“ (Воденска, 2011). Във всички случаи обаче развитието
на успешни туристически атракции, които са достатъчно привлекателни, за да
провокират интерес и генерират туристически посещения, изисква внимателно
планиране и управление, както и намеса от страна на публичните и/или частни
субекти (Дограмаджиева, 2006). Това се отнася и за недвижимите археологически ценности.
Като значим туристически обект може да бъде определен онзи археологически паметник, към който има траен обществен интерес у максимален брой субекти (Станилов, 2008). Значимостта на обектите може да бъде популяризирана
с определени мерки. В контекста на тези виждания се проследява и превръщането на разглежданите два археологически обекта в туристически атракции.
В настоящото изследване превръщането на крепостите в Мездра и Монтана в туристически атракции е проследено в пет отделни стъпки – консервация,
реставрация, експониране, изграждане на съпътстваща туристическа инфраструктура и функциониране. Анализите и оценките са направени в следните
аспекти: особености на археологическите обекти, проученост, историческа значимост, културна стойност, атрактивност, опазване и съхранение на римското
археологическо наследство, както и водещите мотиви и предпоставки за социализирането им. Също така е включена и оценка от гледна точка на опитите за
налагане на атракциите на туристическия пазар и популяризирането на съответните дестинации.
За целите на изследването са използвани следните методи: научен анализ и
синтез, исторически и археологически метод,сравнителен анализ, лични теренни проучвания, фотозаснемане. Анализирани са литературни източници, включително и относно проведените археологически разкопки и проучвания на съответните обекти, нормативни документи, стратегически и планови документи,
национални регистри. Събраната информация е допълнена с преки впечатления
от обектите от работата на терен.
Античните крепости в Мездра и Монтана са едни от ключовите археологически обекти в Северозападна България и важна част от културно-историческото наследство от римския период. Стратегическото им местоположение в два
изключително важни в икономическо отношение района на римските провинции Тракия и Мизия определят и развитието на възникналите около тях антични селища.
Крепостта „Калето“ в гр. Мездра е изградена върху скалист рид в югозападната част на града. Скалният масив лежи на левия бряг на р. Искър. Хълмът е естествено защитен и се издига на място, където се пресичат основни
пътища, използвани от древността до днес. Каменните останки са от римската,
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късноантичната и средновековната епоха и в отделни участъци са запазени до
шест метра височина. Крепостта е охранявала достъпа към проходите на Стара
планина. Оттук е минавал и един от важните пътища, свързващи провинциите
Мизия и Тракия през Искърското дефиле (Лука, 2004). Заради своето стратегическо значение крепостта е известна и като „Врата на Северозапада“. На север
от нея се е простирало селище, върху чиито развалини сега е построен съвременният гр. Мездра.
Римското укрепление е издигнато около средата на ІІ в. върху необитаван
тогава терен край вече проспериращо цивилно селище. За античния период е
установено последователното съществуване на римско укрепление от втората
половина на ІІ в., езически култов център от ІІІ в. и укрепено селище от ІV-VІ
в. с две обособени фази на развитие – късноримска и ранновизантийска (Ганецовски, 2009). Ситуирането на крепостта в непосредствена близост до брод
през р. Искър свидетелства за нейните контролно-охранителни функции по отношение на пътната система в региона, а времето на изграждането ѝ се свързва
с масирано укрепително строителство, целящо защитата на провинция Тракия.
Системни археологически разкопки са провеждани в периода 1973-1990 г. Проучванията се подновяват от 2003 г., като продължават и до днес. В резултат
на активните разкопки източната половина на многопластовия археологически
обект е изцяло проучена.
Античната крепост в Монтана се намира на височината „Калето“ в югозападния край на града. Значението на хълма, наред с икономическите и стратегическите предимства на района, е оценено от римската власт. Още с установяването на римски военни части през І в. е построено укрепление. Около
военния лагер се развива античното селище (дн. Монтана). Свързан с удобни
пътища, през ІІ-ІV в. градът се превръща в кръстопътен възел и процъфтява
като военно-административен, икономически и култов център (Бинев, 2003).
От средата на ІІІ в. са предприети мащабни военно-укрепителни дейности за
защита на гарнизона и на гражданите. Тогава е изградена по-голямата част от
зидовете, портата и кулите на крепостта. Когато през ІV-VІ в. варварските нашествия се засилват, около крепостта е издигната протейхизма (втора крепостна стена) и са построени казармени помещения близо до портата и до голямата
кула (Александров, 1987). В крепостта е изградена и раннохристиянска едноапсидна базилика. Гарнизонът е поддържан до края на римската епоха поради
голямото значение на района, богат на злато, сребро, олово, желязо. От 1971 г.
започват и редовни археологически разкопки на обекта.
ПРЕВРЪЩАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ
В ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ
И двата археологически обекта представляват крепостни съоръжения, определени за недвижими културни ценности от национално значение (Мездра
– ДВ, бр. 90/1965 г.; Монтана – ДВ, бр. 98/1971 г. - местно - прекатегоризирано
в национално значение със Заповед РД 9Р от 07.02.2011 г. на МК статут и режими). Стратегическото положение на крепостите и вековното им обитаване са
предпоставка за силния научен интерес, който предизвикват у специалистите.
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Фиг. 1. Археологически комплекс „Калето“, Мездра (сн.: С. Стефанова, 2018)

Дългогодишните им проучвания от своя страна дават възможност за изграждането на задоволителна архитектурна реконструкция и културно-историческа
интерпретация на разкритите структури и придобития богат и разнообразен археологически материал. Това разкрива и добра възможност за проявяване на
местна инициатива от страна на общините Мездра и Монтана за кандидатстване за финансиране на реставрацията и консервацията на проучената част от
обектите и разработването им във вид на туристически атракции.
Археологически комплекс „Калето“ в град Мездра е открит за посещения и функционира като туристическа атракция от 2013 г. Той фигурира и в
съществуващия в България Регистър на туристическите атракции като обект на
културното наследство.
Процесът на превръщане на крепостта „Калето“ в туристическа атракция
се реализира с изпълнението на проект „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на
природни, културни и исторически атракции”, операция 3.1: „Подобряване на
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на Приоритетна
ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” на ОПРР.
Осъществените по проекта дейности включват реставрационни и консервационни работи, изграждане на техническа и съпътстваща туристическа инфраструктура на обекта.
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По отношение на извършените консервационни и реставрационни действия като видим резултат се откроява изграденият експозиционен надзид, ясно
различим от оригиналния строеж, укрепването на крепостната стена и основите. Чрез осъществените дейности се осигурява съхраняването на архитектурните структури и представянето им в по-цялостен и подходящ за възприемане
начин. Това са и необходимите стъпки, предшестващи самото експониране на
обекта. То е извършено чрез изграждането на обособени експозиционни маршрути между зидовете, инсталирането на художествено осветление в целия археологически комплекс, поставянето на информационни табели пред различните
сгради от комплекса (фиг. 1).
Наред с експонирането на запазените археологически структури от крепостта са изградени допълнителни постройки и съоръжения с цел да допринесат за цялостното презентиране на обекта (фиг. 2).

Фиг. 2. Туристическа инфраструктура, Археологически комплекс „Калето“, Мездра
(сн.: С. Стефанова, 2018)

63

Фиг. 3. Експозиционна зала „Калето“, Мездра (сн.: С. Стефанова, 2018)

Фиг. 4. Макет на крепостта “Калето”, Мездра (сн.: С. Стефанова, 2018)

Сред тях са две отделни експозиционни зали, малка и голяма, където са
изложени археологически находки от различните периоди на съществуване
на обекта и макет, онагледяващ крепостта и нейното хронологическо развитие
(фиг. 3, 4).
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Следващата необходима стъпка за пълноценното функциониране на туристическия обект е осъществяването на лесен достъп до него. За целта е реконструирана техническата инфраструктура, осигуряваща достъпа до крепостта,
а именно пешеходният подлез, свързващ археологическия комплекс с града и
пътната отсечка и мост между главен път Е-79 и атракцията. По този начин е
обезпечен достъп както за пешеходци, така и за автомобили или организирани
превози. Осигурени са и основните условия, необходими за реализиране на туристическите посещения на обекта – паркинг, тоалетни, както и допълнителни
удобства. Рехабилитирана е и парковата зона пред комплекса (фиг. 5).
По отношение организацията на обекта са назначени управител, двама
постоянни екскурзоводи и охрана, ангажирани както с посрещането на туристите, така и със самата поддръжка на обекта. Обособен е информационен
център и е въведен регламентиран режим на посещения със съответна входна
такса. По отношение предлаганата информация и обслужване на туристите
се предлага както беседа на български, така и информационни материали на
няколко чужди езика. За създаване на по-атрактивна визия на обекта и поддържане интереса към него е предвидено организирането на допълнителни
събития и форуми. За целта са изградени театрална сцена и няколко ателиета
за провеждане на различни мероприятия. Сред водещите събития, провеж-

Фиг. 5. Паркинг пред Археологически комплекс „Калето“, Мездра
(сн.: С. Стефанова, 2018)
5 Проблеми на географията, 1/2019 г.
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дани на крепостта, са ежегодните фестивали - Фестивал на средновековните
традиции, бит и култура „Калето Мездра“ и Дионисиевите празници, които
генерират и основната част от туристическите посещения на обекта. По време на фестивалите чрез различните възстановки се пресъздават характерните
за съответната епоха бит, традиции и култура. По този начин посетителите
имат възможност да се потопят в атмосферата на епохата и да се включат в
различни дейности и дегустации. Наред с това се организират и други културни мероприятия, като изложби, пленери, концерти, ученически кръжоци.
Като допълнителни инициативи се открояват провежданите на крепостта
сватбени ритуали и фотосесии. Съпътстващи дейности, които могат да бъдат
извършвани при посещение на обекта, са стрелба с лък и наем на електрически велосипед. Своеобразна атракция са и организираните от Спелоеклуб
Мездра през лятото тренировки и екстремно къпане в Археологически комплекс „Калето“. Опитите за популяризиране на обекта намират отражение
във включването му в Националното движение „Опознай България“ – 100
национални туристически обекта и приложението „I love Bulgaria“. Това поставя комплекса сред водещите забележителности в страната и провокира
посетителския интерес. Обектът е част и от тридневния туристически пакет
„По стъпките на историята“, създаден по проект „Враца – врата към древността“. По този начин крепостта е промотирана и като един от най-важните
обекти в района.
Предпоставка за поддържането на интереса към обекта е и намерението
археологическите проучвания да продължат и в бъдеще. Определено е пространство за продължаване на проучванията. Това предоставя и възможност на
посетителите при своите посещения да проследят на място и самите разкопки. Към момента обектът е автономен със собствен управител към Дирекция
„Социални и хуманитарни дейности“ на община Мездра, която е отговорна и
за стопанисването му. Изработена е и Маркетингова стратегия за неговото промотиране (Маркетингова стратегия. Промотиране на туристическата атракция
Археологически комплекс „Калето“2013-2018), чиято цел е да допринесе за
развитието и популяризирането на обекта.
С реализирането на проекта Археологическият комплекс „Калето“ добива и настоящия си вид. Извършените технически дейности, поддържането на
изградената вече инфраструктура и организирането на различни културни събития и инициативи онагледяват и своеобразния процес на изграждане на комплекса и превръщането му в туристическа атракция.
Античната крепост „Калето“ в Монтана е включена в Регистъра на туристическите атракции като „недвижим паметник на културата“ от национално
значение. Възстановената входна югоизточна част на крепостта е открита за
посещения през 2014 г.
Социализацията на тази антична крепост е осъществена по проект „Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009
„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. За превръщането на културно-историческата
забележителност в туристическа атракция и в този случай е заложено изпълне66

нието на няколко типа дейности, чрез които да се осигури съхранението на археологическите структури, възстановяването им във вид, близък до оригиналния и подходящ за възприемане от туристите, и изграждането на пригодна среда за туристически посещения. Сред предвидените дейности са реставрация,
консервация и експониране на югоизточната част на крепостта, изграждане и
развитие на туристическата инфраструктура. За целта в границите на обекта е
разгъната алейна мрежа между зидовете, монтирана е художествено реализирана осветителна система (фиг. 6, 7).
Изградена е пътека от площад „Георги Александров“ до портата на
крепостта, обособени са паркинги. По този начин и обезпечен достъпът до
обекта както пешеходен, така и за автомобили и автобуси. Осигурена е възможност за посещение и разглеждане на обекта. Достъпът е свободен, без
входна такса. По отношение информационната обезпеченост прави впечатление монтирането на няколко табла с информация за реализираните проекти и
кратка обща информация за историята на крепостта. Изграден е и посетителски информационен център, който засега не функционира по предназначение
(фиг. 8).
За популяризиране на обекта са създадени рекламни брошури. Изготвена
е и Средносрочна общинска стратегия за управление, поддържане и маркетинг
на културно-историческа атракция „Антична крепост Монтана“ 2014 г., в коя-

Фиг. 6. Антична крепост „Калето“, Монтана (общ изглед) (сн.: С. Стефанова, 2018)
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Фиг. 7. Антична крепост „Калето“, Монтана (стълби)
(сн.: С. Стефанова, 2018)

то се поставя въпросът за създаване на специфичен бранд за Антична крепост
„Калето“.
В периода 2017–2018 г. се изпълнява „Проект консервация, реставрация и
експониране на раннохристиянска базилика и средновековна крепост в трансгарничния район“, финансиран от трансграничната програма „ИНТЕРРЕГ“
- България – Сърбия. По този начин се цели социализиране на нов обект, а
именно раннохристиянската базилика, непосредствено до крепостта, което да
увеличи атрактивността на самата крепост. По проекта е извършена консервация и реставрация на базиликата, която може да бъде наблюдавана от малка
височина чрез изградена рампа (фиг. 9, 10). Достъпът до нея е обезпечен чрез
инфраструктурата, изградена за крепостта.
Към момента Античната крепост „Калето“ се стопанисва от община Монтана, която се грижи за охраната, поддръжката и почистването ѝ.
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Фиг. 8. Туристически информационен център, Антична крепост „Калето“, Монтана
(сн.: С. Стефанова, 2018)

Фиг. 9. Раннохристиянска базилика, „Калето“, Монтана (рампа)
(сн.: С. Стефанова, 2018)
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Фиг. 10. Раннохристиянска базилика, „Калето“, Монтана (изглед отвътре)
(сн.: С. Стефанова, 2018)

Осъществените два проекта на общината свидетелстват за амбициите на
местната власт да превърне обекта в популярна туристическа атракция. Изпълнените към момента дейности могат да се определят като начална стъпка в тази
посока по отношение социализацията на крепостта. Изградената инфраструктура я превръща в достъпен туристически обект, но свободното посещение засега е единственото, от което туристите могат да се възползват.
ДИСКУСИЯ
Разгледаните два примера на социализация на римски крепости онагледяват опитите и амбициите на местната власт да ги превърнат и утвърдят като туристически атракции чрез изготвянето и реализирането на съответните проекти. Голямата степен на проучване на тези обекти, високата им научна стойност,
запазените в различна степен части от античните им градежи са предпоставки
за предприемане на действия за тяхното експониране и социализиране.
От друга страна, обектите са разположени в градска среда, лесно достъпни,
в близост до главни пътни артерии, което е и предимство при предприемане на
подобни действия и предполага добра възможност за реализиране на туристически посещения. Разглежданите крепости всъщност са и основните културно-исторически забележителности на териториите на двата града. Това е и определящо за възприемането им като потенциални привлекателни туристически
обекти, които да спомогнат и развитието на туризма в района. Към това е насочена и амбицията за превръщането им туристически атракции и последвалото
разработване и реализиране на разгледаните проекти.
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От анализа на конкретните случаи прави впечатление, че разбирането за
превръщане на един археологически обект в туристическа атракция се изразява
в извършването на няколко основни дейности, заложени в проектите. Това са
консервация, реставрация, експониране и изграждане на съпътстваща инфраструктура. Като основни цели се открояват изграждането на местна атракция,
стимулирането на посетителски интерес и туристическо развитие в района.
Също така като резултат от анализа се пораждат и няколко въпроса. Доколко
изпълнението на заложените проектни дейности гарантират реализирането на
поставените цели? Доколко техническото изпълнение на проекта и изградената
за целта инфраструктура са достатъчни за създаването на туристическа атракция и в каква степен гарантират създаването на достатъчно атрактивна визия на
обектите, способна да привлича и задържа интерес?
Безспорно е значението на обектите от научна гледна точка и познанието, което дават на изследователите. Оригиналният им вид обаче не може да
се определи като достатъчно атрактивен и привличащ туристически интерес.
Археологическите останки като специфичен вид културни ценности, изложени на деструктивни процеси през годините, в по-голямата си част се нуждаят от допълнителна професионална намеса за опазването и превръщането им
в атракция. Това налага и извършването на разгледаните дейности, които да
осигурят съхраняването и представянето им във вид, който посетителите биха
могли по-лесно да възприемат и същевременно би предизвикал и техния интерес. Важно условие в този процес обаче е запазването на автентичността на паметниците. При изпълнението на проектните дейности на крепостта в Мездра
в известна степен остава впечатление за силна съвременна намеса както при
реставрацията, така и при изграждането на допълнителните съоръжения, като
театралната сцена с декоративна колонада, фасадите на експозиционните зали
и служебните помещения, макетите на оръдия. Това придава и по-претенциозен вид на обекта с голям акцент върху новоизградените бутафорни постройки,
които би трябвало по-успешно да се сливат с неговата атмосферата. Тук обаче
изглеждат изкуствено и не кореспондират със самите руини. В случая архитектурното решение за техния вид изглежда противоречиво. В по-малка степен
подобно усещане се създава на крепостта в Монтана, където техническата намеса е по-слаба и липсват новоизградени допълнителни съоръжения.
Създадената, от друга страна, съпътстваща инфраструктура и при двата
обекта осигурява необходимите условия за обезпечаване на достъпа до тях. По
този начин се гарантира възможността за осъществяване на туристическите
посещения както от гледна точка достигането до самия обект, така и по отношение обиколката и разглеждането му. С поставените на крепостта в Мездра
информационни табла между археологическите структури с описания и схеми
както на целия обект, така и на отделните сгради, се прави опит за по-цялостно визуално представяне на обекта и основната информация за него. По този
начин посетителите имат възможност и при самостоятелна обиколка да добият
обща представа за историята и архитектурата на крепостта. За това допринасят
и обособените експозиционни зали с изложени разнообразни находки. Реализираното съвместно представяне на обекта чрез останките, експонирани на място,
едновременно с разкритите при археологическите проучвания артефакти, дава
възможност за комплексно възприемане и осмисляне както на архитектурата
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му, така и на културата и традициите на някогашните обитатели. Подобен подход обаче липсва за крепостта в Монтана. Към момента там не са осигурени
достатъчно информационни табла и схеми. Наличните дават сведения предимно за проектите, а информацията за крепостта е твърде оскъдна. Липсват и изложени експонати. Това прави и възприемането ѝ по-трудно, като посещенията
на туристите се превръщат в обикновена обиколка между руините. Възможно
и желателно е въвеждането и на двете места на по-съвременни интерактивни
методи за представяне на информацията.
По отношение на функционирането на двете атракции Археологическият
комплекс „Калето“ в Мездра оставя положително впечатление за начина на организация. Това се дължи както на персонала, обслужващ атракцията, така и на
добрата поддръжка на обекта. Наред с това се полагат усилия комплексът да се
утвърди като привлекателна атракция не само чрез експонирането на археологическия обект, а и чрез допълнителните културни инициативи, които се случват
в неговите граници. Това дава възможност посетителите да бъдат въвлечени в
различни тематични дейности, чрез които по своеобразен начин да съпреживеят различни исторически моменти и традиции. Развитието на комплекса в тази
насока е свидетелство за реализирането на добри практики по отношение навлизането и утвърждаването на културната програма като важна съставна част
от атракцията, чрез която да се осигури и определено преживяване за посетителите. Организираните мероприятия са свидетелство за стремежа за развитие
на обекта. Създаването на подходяща среда за провеждане на различни събития
допринася за включване му в културния живот на града. Едновременно с това
разнообразните инициативи са и добра предпоставка за поддържане интереса
на туристите и привличане на посетители целогодишно. По този начин археологическият обект се превръща в своеобразна сцена на събития, представящи
както духа на миналото, така и настоящето. От друга страна, залага се и на
социалната дейност чрез инициативи за работа с училища и детски градини.
Разгледаните практики са свидетелство за опитите за провокиране и задържане
интереса към комплекса в различни насоки, чрез които да се породят желания
за следващи посещения на обекта. Крепостта в Монтана, от своя страна, е интересен пример за обект, в който са вложени амбиции и средства, които засега
обаче остават напълно невъзвръщаеми, а цялостната атракция стои незавършена. Въпреки перспективното разработване на крепостта чрез изпълнението на
два проекта, към момента няма последващо развитие. Извършените технически дейности осигуряват единствено нейната достъпност. Липсва организация
по функционирането ѝ, съответно и допълнителни услуги и мероприятия. Без
тяхното разработване и популяризиране крепостта остава атракция за местните
жители и преминаващи туристи предимно като място за разходка. По този начин обаче се губи ефектът, който се очаква един подобен обект да предизвика.
И двата разглеждани обекта към момента се реализират като туристически
атракции предимно на местно ниво. Подобен тип паметници, въпреки голямата
си научна стойност, се отнасят към сравнително популярен тип археологически
обекти у нас. Това поставя въпроса за тяхната уникалност и възможността за
популяризирането им единствено благодарение на нея. Ето защо трябва да се
търсят и разработват различни подходи и атрактивни начини на представяне на
самите археологически структури и историята зад тях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Крепостите в Мездра и Монтана са пример за проявата на местна инициатива и последвалото осъществяване на сходни проектни дейности, заложени като предпоставка за превръщането на обектите в атракции. Ходът на този
процес е съпътстван от изпълнението на редица действия, чиято оценка дава
възможност за преосмисляне на атракцията като идея, същност, начин на реализация и последващо функциониране. Разглеждането на конкретните частни
примери е отправна точка за извеждането на някои водещи постановки, които
се налагат при превръщане на един римски археологически обект в туристическа атракция. Те могат да бъдат сведени до:
– Предварителна оценка на археологически обекти, набелязани за превръщане в атракции, която включва анализ в следните аспекти: проученост, значимост, популярност, уникалност, местоположение, достъпност на римските
археологически обекти.
– Предварително проучване и оценка на пазарния потенциал на атракцията и целевите групи.
– Избраните археологически обекти трябва да са: сред водещите забележителности в съответния район; изцяло или в преобладаваща степен проучени
(при поетапно изследване археологическите разкопки също предизвикват туристически интерес); значими културни ценности, носители на висока научна и
културна стойност с определен статут; известно предимство е разположението
на обектите около главни пътища с интензивен трафик, на леснодостъпно място
или в градска среда.
– Съобразяване със спецификата на обектите. Изисква се техническа намеса с оглед тяхното съхраняване и експониране. Обликът и средата на обекта
трябва да се съхранят, като се запазят максимално автентични. Това предполага
и избягването на контрастното и неуместно надграждане на структурите, както
и изменението на оригиналния им вид. Опитите за възстановка и търсенето на
по-атрактивна визия не бива да компрометира археологическите структури или
да води до изкуствена и противоречива реставрация.
– Водеща роля при цялостната концепция (консервация, реставрация,
проектиране) за превръщането на римските археологически обекти в атракции трябва да имат археолозите, проучватели на обектите. Мнението на проучвателите относно бъдещата визия на обектите не трябва да се омаловажава, а
да се вземе предвид от архитектите, избрани да реставрират обектите. Това би
спомогнало да се избегне придаването на съмнителен и противоречив вид на
археологическите обекти, особено на крепостните съоръжения.
– Необходимост от търсене на компетентната оценка и мнение на специалистите археолози и по отношение на въпроси, свързани с оценяването на
атрактивността на обектите, доколко удачно е те да бъдат възстановявани, по
какъв начин да бъде извършено това, как да бъдат презентирани на туристите,
как и с каква информация да бъдат допълнени.
– Съобразяване със световното и националното законодателство за защита на културното наследство при превръщането на римските археологически
обекти в атракции.
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– Търсене на баланс между социализация и съхранение на римските археологически обекти, като се осигури съблюдаването на контрола и охраната както при посещенията на туристите, така и при опазването на археологическите
структури.
- Проектиране и изграждане на съпътстваща туристическа инфраструктура, която да обезпечава достъпа и възможността за посещения на обектите.
Тя трябва да е съобразена с капацитета на обекта и броя на възможните посетители, като гарантира спокойното обслужване на туристите по време на тяхната
обиколка.
– Стремеж към подобряване на презентирането на римските археологически обекти и улесняване възприемането им чрез изграждане на допълнителни
съоръжения и постройки в рамките на обектите (експозиционни зали, информационен център, ателиета и др.), които не трябва да нарушават целостта им или
да повлияват върху тяхната автентичност.
– Използване на иновативни подходи и технологии за представяне историята на римските археологически обекти. Атрактивността им може да бъде
засилена и чрез начините на презентиране на живота в древността, съобразено
с различните групи туристи, независимо от степента на запазеност на самите
обекти.
– Създаване на допълнителни атракции и преживявания, премерени в духа
на самия археологически обект, съобразени с неговата история. Провеждането
на различни събития и тематични фестивали е с цел провокиране интереса на
посетителите и увеличаване на посещенията.
– Търсене и разработване на нови идеи за подобряването и разнообразяване на предоставяните услуги, с което да се поддържа и интереса към обектите.
Развитието на атракциите и разработването на допълнителни възможности за
тяхното представяне и популяризиране оказва положително влияние върху успешното им налагане на туристическия пазар.
– Възможност за комбинирано представяне на сходни римски археологически атракции и включването им в общ туристически продукт.
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