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ПАЛЕОГЕОГРАФСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ В ОБСЕГА
НА ХАЙРЕДИНСКОТО УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ
Георги Алексиев1, Маринела Агаларева2
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В настоящата статията се прилага интегрирана методология от методи и подходи:
тахиметрично и геомагнитно заснемане, томографски напречни профили и прокарване
на археологически сондажи или шурфове, напречно на Хайрединския укрепителен вал.
Тяхното структурно-геоморфоложко закартиране и опробване на геоложките разрези за
седиментен анализ има за главна цел да се установи наличие или отсъствие на вкопани
структури – културен слой в основата или в насипа на вала. На базата на структурно-геоморфоложкта информация от теренни наблюдения и седиментен анализ да се извършат палеогеографски реконструкции за региона на вала.
Ключови думи: Хайрединско укрепително съоръжение, структурно-геоморфоложки и палеогеографски реконсрукции, геофизчни изследвания

PALEOGEOGRAPHIC RECONSTRUCTIONS WITHIN THE RANGE
OF THE HAYREDIN FORTIFICATION FACILITY
Georgi Aleksiev, Marinela Agalareva
Abstract: The northwestern border shafts: the Lom, the Hayredin and the Ostrov shaft,
represent a combination of two interconnected parallel segments: a moat and a shaft, stretching in a submeridional direction between the valleys of the Lom River and the Iskar River
with a total length of over 100 km. Numerous publications are dedicated to those shafts, while
the first field research and mapping were carried out by Karel Skorpil in the early twentieth
century. The first Bulgarian-led archaeological transversal excavations of the Hayredin shaft
were carried out in the late 1970s by Rasho Rashev.
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The length of the Hayredin shaft is about 25 km. To the north it starts from the high
Danube River valley macroslope in the vicinity of Killer Bair locality, 6 km west of Kozloduy.
To the south, in a meridional direction, the shaft crosses the waterless plain of Moesia, where
rescue archeological excavations were carried out at the eleventh kilometer. The southern end
of the shaft reaches the landuse areas of the villages of Hayredin and Manastirishte, where old
Bulgarian settlements existed. From that point on, the route of the shaft branches off and is
further on lost in the alluvial lowland of the Ogosta River valley.
In 2019, in connection with an investment project for expansion of the gas transmission
infrastructure of the Republic of Bulgaria, it was necessary to conduct an urgent rescue archaeological study. The study took place at Site 25/2006, within the landuse area of the village
of Butan, Kozloduy municipality, or at the intersection of the submeridional Hayredin shaft
and the gas pipeline coming from Eastern Thrace towards Central Europe. A complete geomagnetic survey was performed in the designated study area, in order to establish the presence
or absence of any excavated structures in or under the embankment of the shaft (Fig. 3). The
results clearly showed the presence of two linear anomalies outlining the rounded shoulders
of the fossilized moat located between them. An isometric anomaly was registered in the very
SW corner of the easement (squares G/10 - H/10).
The fortification facility consists of two elements - a shaft and a moat (Fig. 9, 10 and
11). The height of the shaft is about 3.50 m and is the result of morphodynamic processes and
human activity. No cultural layer was registered during the excavations. The stratigraphic sequence of the layers shows that the embankment of the shaft is formed by a sandy loess and a
grayish-white intermediate layer, where infiltration of pockets of chernozem and soil layer is
observed. The ridge of the shaft is formed by loess and soil-turf. Judging by the stratigraphic
sequence, it can be said that only the redeposited loess from the highest point of the ridge is
the result of any anthropogenic activity.
The formation of the shaft itself is a result of active geomorphological processes and
anthropogenic influences, or the genesis of the shaft is associated with the presence of a
natural ravine or subsidence of the terrain, further fossilized by denudation-accumulation
processes in the neighboring terrains. This evidence and conclusion is confirmed by observations of all incisions made. The outlines of the shaft are marked by a horizontal bottom
and V-shaped rounded walls. The volume parameters of the moat are outlined by the soil
volumes of the two layers: of pale whitish soils and a chernozem soil layer shuffled off the
ridge of the shaft.
Keywords: Hayredin fortification shaft, structural-geomorphological analysis, paleogeographic reconstructions, chronology, geophysical survey

ВЪВЕДЕНИЕ
Хайрединското укрепително съоръжение представлява сегмент от два взаимно свързани успоредни елемента: ров и вал. Следи от тях се диагностицират
в субмериодионална посока в продължение на 25 km, като започват от високия
бряг на р. Дунав при Килер баир, западно от гр. Козлодуй. Укрепителното земно съоръжение пресича безводната равнина Златия и завършва в землищата на
селата Хайредин и Манастирище, където са съществували старобългарски селища. От тук трасето на вала се разклонява, след което се загубва в алувиалната
низина на долината на р. Огоста.
4

По протежение на цялото трасе валът е силно обезличен, като във вододелните пространства е дълбоко денудиран, а в понижените терени относително
добре се маркира. Предполага се, че валът е имал височина от 2 до 3-4 m, а
дълбочината на рова e достигала до 3 m. Днес съоръжението добре се идентифицира от тясна ивица от дървесна растителност и черен път.
Според вижданията на проф. Рашев, един от най-добрите изследователи на
тази проблематика, не става въпрос за гранично укрепление, а за ешалонирана
система за отбрана. Тя включва три субмеридионално ориентирани сегмента
от взаимносвързани два елемента ров/вал – Ломския, Хайрединския и Островския сегмент. Отбранителната система пресича от север на юг два от трите типа
седиментна льосова покривка, развита субпаралелно в обсега на Мизийската
епиплатформена равнина.
Целта на статията е на база на интегрирани научни изследвания, включващи няколко подхода – цялостно интегрално тахиметрично и геомагнитно заснемане, томографско, археоложко и геоморфоложко проучване: да се създадат
томографски модели за строежа на приповърхностните слоеве на терена, прокарване на мрежа от археологически разкопки – шурфове, напречно на Хайрединския вал, и от тяхното закартиране и сегментно опробване да се установи
наличие или отсъствие на вкопани структури – културен слой в основата или в
насипа на вала. На базата на структурно-геоморфоложка информация от теренни наблюдения и седиментен анализ да се извършат палеогеографски реконструкции за региона на вала.
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ
Настоящото изследване се извърши на основание договор между „Института по археология при БАН“ и „Булгартрансгаз“ във връзка с предварителните
проучвания на трасе за прокараване на газопровода по линията Източна Тракия
– Горна Тракия – Източния Балкан – Мизийската равнина и Централна Европа. Това наложи да се изготви една рационална методика, включваща методи
от различни научни подходи: геодезични методи – тахиметрично заснемане;
геофизични методи – геомагнитно заснемане, томографски напречни профили; провеждане на теренно сруктурно-геоморфоложко картиране и опробване
на системата от шурфове в обсега на прокарания археологическия сондаж на
обект „Бутан“ за седиментния анализ. Обектът се намира южно от ниския вододел, отделящ водосборния басейн на „Шишманов“ язовир от увалното льосово
понижение, формирано вследствие на слягане или хлътване на льосовия масив
в тилните участъци на представителното наклонено ниво с ранноплейстоцеска
възраст (фиг. 1 – приложение).
Льосовото понижение е с надлъжна ос около 200-300 m, плоско дъно с
ширина 40 – 50 m и лек увес в южна посока към долината на р. Огоста. С прокарването на трите шурфа с дължина около 20 m, ширина 5 m и дълбочина 3 m е
направен напречен разрез, който обхваща цялото земно укрепление в реалните
му размери и черти (фиг. 2).
За реализиране на поставената цел се използва интегрираният подход
от методи за изследване на предвидената за проучване равнинна площ меж5

Фиг. 2. Общ план на обект 25/2006 (Komatarova-Balinova, Alexiev, 2020)

ду долините на реките Лом и Осъм. На първо място са проведени интегрирани теренни геодезични, геофизични, археоложки и геоморфоложки изследвания: тахиметрично и геомагнитно заснемане на терена, прокарване на два
томографски профила №1 и 2 на база измервания на електросъпротивлението
на геоложката основа със задача създаване на томографски модели за строежа на приповърхностните слоеве на региона и прокарване на системата от
супаралелни шурфове напречно на Хайрединския вал. Извършеното цялостно
интегрирано изследване (тахиметрично, магнитно, томографско, археоложко
и геоморфоложко) е с главна задача да се установи наличие или отсъствие на
вкопани структури – културен слой в основата или в насипа на вала (фиг. 3 и
4 – приложение).
На основата на анализа на геомагнитната снимка и съставените два томографски модела Профили № 1 и 2 – Бутан (фиг. 4.) за приповърхностния строеж
на терените в обсега на Хайрединското укрепително съоръжение – ров/вал ясно
се набелязва наличието на две линейни аномалии, очертаващи заоблените рамене на разположения между тях фосилизиран ров. Една изометрична аномалия е
регистрирана в самия югозападен ъгъл на сервитута (квадрати – G/10 и H/10).
Паралелно с геомагнитното заснемане на археологичните сондажи – шурфове
се извърши и електросъпротивителното проучване по линията на квадратите А
и Н, които маркират северната и южната граница на обекта и пресичат перпендикулярно земното съоръжение.
Според направените два томографски профила – №1 и 2 няма данни за реструктуриране на литолого-стратиграфските и литолого-фациалните последова6

телности. Днес в морфологията на акумулативната льосова повърхнина трасето
на Хайрединското укрепително съоръжение е значително обезличено и трудно
за дешифриране. Липсват ясно изразени маркери, белези и следи на реструктуриране на литолого-стратиграфските и литолого-фациалните вертикални разрези от антропогенния натиск по дължината на отбранителното съоръжение. Тази
безизразност на отделни сегменти по трасето е свързано с различните условия
и фактори както от природно естество: активна деструкция в льосовите терени
и непрекъсната трансформация на приповърхностните слоеве на земната кора
под въздействието на климатичните колебания и гравитация, така и от антропогенния натиск (въздействия) под формата на активно земеползване (водонапоителни мелиорации), строителство и търсене на въглеводороди. Тази сложна
природна обстановка силно затруднява правилно и логично индетифициране и
диференциране на мястото и ролята на природните от антропогенните фактори
и условия в оформянето на укрепителните съоръжения (фиг. 5 – приложение).
В геоложко отношение Хайрединското укрепително съоръжение е оформено в рамките на кватернерния льосов комплекс. Дебелината на льосовия разрез
варира от 20 до 50 m и достига 100 m в близост до долината на р. Дунав. Хайрединският укрепителен вал пресича напречно два от типовете льос, изграждащи
льосовия комплекс. Първият тип е представен от льосови пясъци, които заемат
тясната брегова ивица, отличаваща се с доминираща в състава си едрозърнеста
псамитна фракция (0,5–1,0 mm). Тя заема от 50 до 80 % от механичния състав (Минков, 1968, Стоилов, 1984) и придава бледожълт до светлосив цвят, тъй
като в минерлния състав преобладават кварцови зърна. Втората льосова зона
заема ивица с ширина около 20–30 km. Песъчливият льос се характеризира със
среднозърнеста псамитна фракция (0,25–0,5 mm) – над 20 %, и представлява
преходна ивица между льосовите пясъци и типичния льос, който е неспоена
седиментна скала с бледожълт до белезникав цвят.
Механичният състав на средната зона от типичния льос се отличава с
най-високо съдържание (45–60 %) на алевритовата фракция, или т.нар. льосова
фракция (0,05-0,01mm); нисък дял (до 20 %) на пелитната фракция (<0,01mm) и
високо съдържание (около 15–20 %) на карбонати. Дебелата льосова покривка
в двете зони в сравнение с другите кватернерни седименти се отличава със специфични свойства: висока порьозност (около 50 %) или недостатъчна доуплътненост на скалата, структурна неустойчивост и вертикална цепителност, което
обуславя ускорени пропадъчни процеси и явления в региона: силното насищане
на льосовия масив с вода при екстремни валежи и аномално обводняване от
водонапоителните системи най-често в западните и централните фрагменти на
Мизийската равнина предизвикват разрушаване на водоустойчивите връзки в
структурата на льосовите масиви. Формират се пакетни склонови пропадания,
увални слягания и хлътвания от 80 до 100 cm, като хлътналите участъци са с
ширина 40 – 50 m и дължина 300 – 400 m (Минков, 1968). Масови са и процесите, формиращи негативни льосови блюдца с дължина до няколкостотин метра и дълбочина от 1 до 5–6 m. Най-често техният механизъм на формиране се
свързва с механична суфозия на финни съставки от ситнозем и химично излужване на лесно разтворими соли и карбонати в обсега на льосовия масив (Минков, 1968). Други изследователи (Яранов, 1960) свързат генезиса на блюдцата
с фосилизиране на палеонегативни ерозионни и карстови форми по време на
7

льосонавяване. Под въздействието на естествената и стимулираната от човека
линейна ерозия се формират още и фуниоподобни ровини и холвези до няколко
метра дълбочина.
От направените наблюдения на археологичния сондаж и проведените гео
физични изследвания (томографски профили от № 1–2) се установява, че надлъжната ос на линейно изтегленото понижение се фиксира от един леко асиметричен V-образен напречен профил на субмеридионално изтегления ров и пространствено свързания с него вал. В съвременния релеф ровът има дълбочина
около 3 m, плоско дъно, заоблени стени и рамене, развити на височина 141,80 m
на запад и 142,40 m на изток. Тази асиметрия се подсилва след оформянето на
вала или натрупване на льосова скална маса откъм изток, силно денудирана и с
видима дебелина около 1,00 m и покрита от чимове. Така се оформя асиметрията на укрепителното съоръжение.
На основата на проведените теренни наблюдения на археологическия сондаж на обект „Бутан“ се взе решение в разкриващия се представителен вертикален литолого-стратиграфски и фациален разрез в обсега на северния и източния
борд на южния шурф да се извършат опробвания за лабораторни изследвания.
По профил №1 в обхвата на северния борд са взети 4 проби за седиментоложки анализ, а в източния борд, по профил №2, са взети 6 проби за седиментоложки анализ. Седиментоложкият лабораторен анализ включва: ситов анализ
на фракция 0,05–2,00 mm и хидрометричен анализ на фракция < 0,05 mm след
третиране с H2O2 (водороден пероксид) за наличие на глина или органично вещество, представено в кумулативни криви или проценти за размер на частиците, както и чрез HCL – за установяване на карбонати в обсега на литолого-стратиграфския и литолого-фациалния вертикален седиментен разрез.
От извършения седиментен анализ са установени ниски количества на карбонати в състава на всички проби. Определени са процентите в кумулативните
криви за размер на частиците (µm) в състава на всички проби за следните литоложки последователности: глина; алеврит и пясък. Тези три литоложки разновидности в значителна степен се корелират с трите почвени вертикални слоя:
 издържан почвен (черноземен) слой с високо съдържание на глина или
органично вещество;
 преходен слой, представляващ меланж от фин, дребен и едър алеврит
от преотложен бледожълтеникав до белезникав льос с хумусни джобове;
 коренна льосова скала, изградена от фин, дребен, среден, едър и груб
пясък.
В обхвата на северния и източния борд (вала) на южния шурф за седиментен анализ са взети съответно отдолу нагоре по вертикалата четири проби от
профил №1 и шест проби от профил №2. На основа на анализите на кумулативните криви на общо 10 проби са установени процентите за размер на частиците
(µm) (фиг. 6 и 7).
В надлъжния профил на напречния разрез на съоръжението ясно се идентифицира локално аномално понижение с коритообразни и силно заоблени рамене, които разширяват рова до 5 m, дълбочина до 3 m и завършва с плоско и
тясно дъно. Ровът е запълнен от дебел до 1 m слой от тъмен хумусен ситнозем,
който е фосилизиран от преотложен белезникав льос с дебелина до 1,20 m, което съвпада със съвременните черти на рова (фиг. 6 ).
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Проба

Глина (%) Алеврит (%) Пясък (%)

№1

24,31

65,80

9,89

№2

28,25

51,91

19,84

№3

27,06

57,97

14,97

№4

19,15

67,11

13,74

Фиг. 6. Северен борд – напречен профил в разрез №1 (ров)
(Komatarova-Balinova, Alexiev, 2020)

Проба Глина (%) Алеврит (%) Пясък (%)
№5
№6
№7
№8
№9
№10

19,72
26,72
30,06
29,58
25,58
23,78

66,33
53,66
54,69
54,37
55,17
56,25

13,95
19,62
15,25
16,05
16,25
19,97

Фиг. 7. Източен борд – надлъжен профил в разрез №1(насипен вал)
(Komatarova-Balinova, Alexiev, 2020)

Oт проведените наблюдения и седиментни анализи на проби от северния
и източния борд (вала) се отчленява известно антропогенно реструктуриране
във вертикалния разрез на литолого-фациални последователности или на седиментните и почвените слоеве в обсега на вала (фиг. 7).
В рамките на почвения и преходния хоризонт се маркира рязко увеличаване на глинестите частици от 24 до 30 %. Освен това на изток в обсега на
насипния вал в състава на фациалните последователности се установява и доминиращо участие на алевритови частици – 53–64 %, и незначителни обеми от
пясък – 15–20 %. В обсега на вала се идентифицира аномално увеличаване на
дебелината на черноземния почвен хоризонт, вследствие от изкопно/насипна
човешка дейност, а насипаната линзовидна льосова скална маса е с незначителна дебелина – до 60–80 cm, и покрита от чимове (фиг. 7).
Свидетелства и доказателства за реструктуриране на литолого-стратиграфските и литолого-фациалните последователности не се потвърждават и от
проведеното геофизично изследване – анализа на двата прокарни напречни томографски профила. Установяват се две симетрични и аналогични геофизични
аномалии с висока електропроводимост и понижено съпротивление и от двете
страни на рова. Тези закономерности са свързани най-вече с високата порьозност на льосовия масив, свободната циркулация на колоидните разтвори в дълбочина и увеличаване на процента на глинесто вещество и вода в ниски хоризонти на седиментния разрез.
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От проведения анализ на напречния разрез на отбранителното съоръжение
не се установяват сериозни маркери и белези, които да спомагат за идентификация на активна антропогенна дейност, която да е обусловила и реструктуриране в литолого-стратиграфските и литолого-фациалните последователности
във вертикалния седиментен разрез. Това ни дава основание да смятаме, че
първоначално ровът от отбранителното съоръжение вероятно е имал природно възникване и заложение, свързано с погребване на пелеоровини или карстови понижения при льосонавяването. Освен това от приложената карта се
потвърждава и пространствена привързаност между льосовите блюдца и погребаните фуниевидни палеодолини, които са отводнявали льосовите понижения.
Тази палеогеографска обстановка вероятно впоследствие е улеснила активната
изкопно-насипна човешка дейност при оформянето на отбранителното съоръжение.
За да верифицираме достовереността и обективността на резултати от нашите наблюдения в обсега на Хайрединския укрепителен вал, извършихме посещение и наблюдения на разкритите напречни разрези в обсега на Островското
отбранително съоръжение, северно от гр. Кнежа. От извършеното наблюдение
в обсега на двата шурфа и на основата на ситов анализ на фракция от 0,05 до 2,0
mm и хидрометричен анализ на фракция < 0,05 mm след третиране с водороден
пероксид (за органично вещество) и солна киселина (за корабонати) на взетите
четири проби за седиментен анализ се установи следната литолого-стратиграфска последователност във вертикалния седиментен разрез: почвен (черноземен)
хоризонт, набогатен с органично вещество; преходен хоризонт, изграден основно от алеврит и джобове от хумусно вещество и коренна скала (льос) от фин,
дребен и едър пясък.
На основата на анализите на кумулативните криви на общо четири проби,
взети от долу нагоре по вертикалния седиментен разрез, се установиха следните проценти за размер на частиците (µm) (табл. 1).
На базата на извършените анализи на кумулативните криви на общо четири проби се установяват следните закономерности за литоложките разновидности и последователности. Идентифицира се черноземен хумусен хоризонт
с аномална дебелина (около 2,0 m), обусловена вероятно от плоскостния смив
на хумусен ситнозем от фини глини (до 30 %) и алеврит (до 71 %), натрупан в
условията на топъл и влажен климат и активно земеползване, и преходен хоризонт от 1 m, като не се достига до чиста коренна льосова скала. На дъното

Таблица 1.
Гранулометричен състав на почвения разрез (профил Кнежа – льосово блюдце)
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Проба

Глина (%)

Алеврит (%)

Пясък (%)

№1

23,39

64,15

12,46

№2

29,37

54,92

15,71

№3

16,13

71,35

12,35

№4

19,45

67,28

13,27

на шурфа се набелязват следи от линии, набогатени с хумус и наподобяващи
плоско дъно на ров, но е твърде възможно тези линии да маркират и максимално ниво на подземните води. За да верифицираме тези резултати, се наложи да
обходим съседните терени около археологичния сондаж. От направената обиколка се установи, че двата шурфа са прокарани в обсега на типично овално
льосово блюдце с плоско дъно и диаметър около 100 m. Формирано е вероятно
от слягане или хлътване с около 0,80–1 m на льосовия масив вследствие от протичане на химично излужване на соли и карбонати или механична суфозия на
ситнозем. Тези процеси обуславят разпадане на междуминералните връзки в
структурата на льосовия масив и неговото хлътване. Образуването на овалното
блюдце е логично да се обясни и с фосилизиране на палеонегативни ерозионни
и карстови форми по време на льосонавяване. Идентифицираното овално льосово блюдце се доказва и от аномалната дебелина на черноземния почвен хоризонт, свързана с хлътването на масива, и аномалното натрупване на хумусен
ситнозем във вертикалния профил.
Хайрединското земно укрепително съоръжение се оформя от два взаимно
свързани елемента – вал и ров (фиг. 8 – приложение).
Височината на вала е около 3,0 m и е резултат от морфодинамични процеси и човешка дейност. По време на разкопките не е регистриран културен
слой. Стратиграфската последователност на слоевете показва, че насипът на
вала е образуван от песъчлив льос, сивобелезникав междинен слой, в който се
наблюдава инфилтрация на джобове от чернозем и почвен слой. Билото на вала
е формирано от льос и почвен слой – чимове. Съдейки по стратиграфската последователност, може да се каже, че само преотложеният льос от най-високата
точка на билото е резултат от антропогенна дейност.
Формирането на самия ров е резултат от активни геоморфоложки и антропогенни въздействия и процеси. Генезисът на рова се свързва с наличието на
естествена ровина или слягане на терена, фосилизиран допълнително от денудационно-акумулативни процеси от съседните терени. Това свидетелство и
заключение се потвърждава от наблюдения върху всичките направени разрези.
Очертанията на рова се маркират от хоризонталното дъно и V-образно заоблени
стени. Обемните параметри на рова са погребани от почвените обеми на двата
слоя: от бледобелезникав и черноземен почвен слой, свлечени от билата на двете рамене на вала.
ПАЛЕОГЕОГРАФСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ В ОБСЕГА
НА ХАЙРЕДИНСКОТО УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ
През последните години вниманието на учените геоморфолози са насочени
преди всичко върху прецизните палеогеографски реконструкции на климатичните флуктуации през кватернера – джеласиена, плейстоцена и холоцена. Това
е във връзка със съвременните глобални колебания на климата. Според МСК
при МСГН от август 2009 г., началото на джеласиeнския етаж – 2,5–2,3 Ма ВР,
бележи и долната граница на кватернера – от установените реликти от Биберското заледяване в Западна Европа. Долната граница се дефинира и от магнитостратиграфската граница между нормалната полярна епоха Гаус и обратната
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Матуяма. Действително в края на пиаченца започва необратима тенденция на
редуване на ледникови и междуледникови епохи. От палеоклиматичните данни е известно, че през ледниковите епохи настъпва рязко застудяване – сух и
студен климат, заледяване, промени от топлолюбива към студенолюбива флора
и фауна, протича екзарация, криогенни, крионивални процеси и льосонавяване. Свидетелства и доказателства за тези ритмични палеогеографски условия
са намерените фосили от мамут, сърна, елен във вертиклния разрез на кватернерния покривен комплекс от гравийни чакъли, пясъци и глини, лежащи върху джеласиен-ранноплейстоценските наклонени нива в региона (Яранов, 1960;
Агаларева, 2013; Алексиев, 2009).
Ново циклично затопляне на климата или настъпване на междуледниковата епоха се установява от топъл и влажен климат, протичане на плувиален
режим, който се характеризира с мощна кинетична енергия на речния отток,
разливащ се върху подножията на планините. За палеогеографските условия
през интерглациалите свидетелства и протичането на активни почвообразувателни процеси. Свидетелство за затоплянето на климата е намерената топлолюбива флора и фауна във вертикалните разрези на къснонегенско-кватернерните
наслаги в обсега на Мизийската епиплатформена равнина – мастодонти, южен
слон и др. (Халваджиев, 1966).
След времевия интервал 0,820 Ма ВР настъпва ритмично редуване на
плейстоценски заледявания с междуледникови епохи, в резултат на което над
педокомплекса от червени глини се формира вертикален геоложки разрез от
осем льосови хоризонта и седем погребани почвени профила, които пространствено и времево се обвързават с глациалния плейстоцен и холоцен. През ледниковите епохи се формират надзаливните тераси, а междуледниковите епохи
фиксират ерозионните врезове между тях. Основният фактор за образуването
им са палеоклиматичните флуктуации – редуване на топли и студени епохи. При
настъпването на студени епохи нивото в морските басейни се понижава поради
блокиране на водните маси в обсега на континенталния ледник. Настъпва максимумът на екзарационната планация и формиране на цокъла на речните тераси
по долините. С началната фаза на разтопяване на ледниците настъпва покачване
на морското ниво и започва регресивно развитие на активни ерозионни процеси
и алувиалната седиментация в рамките на речните корита от чакъли, пясъци и
глини. За топлите и влажни епохи е характерен флувиален режим с доминиращи
алувиалните наслаги в разливен фациес. С топлите епохи са свързани и почвооразувателните процеси върху алувиални разрези или льосови хоризонти. Льосовата акумулация се осъществява през сухите и студените фази на глациалните
стадии. След късноледниково време се оформят заливаемите алувиални низини
и съвременната физикогеографска структура на изследвания регион.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА
От получените резултати за проведените теренни общогеоморфоложки наблюдения и извършения седиментен анализ в лабораторни условия на 14 проби,
взети от двата обекта: „Бутан“ и „Кнежа“, може да направим следния извод:
наблюдават се ритмични колебания на палеогеографските събития или условия
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през холоцена: студена (бореална) – топла (атлантическа) – студена (суббореална) и т.н. и със средна продължителност около 2000 г. Късният суббореал, или
ранножелязната епоха (1300–1100 г. пр.н.е.), се очертава от захлаждане с хладен
студен климат, който продължава от V пр.н.е. до I век н.е. След това настъпва
субатлантическата фаза, или втори климатичен оптимум VII – XIII век от н.е.,
който се характиризира с топъл и влажен климат и продължава и през новото
хилядолетие. Свързва се със значително затопляне на климата, отдръпване на
Греландския леден щит и експанзия на норманите на северозапад и североизток
и появата на викингските селища на о-в Греландия при средногодишни темпаратури от 3–40.
В различни средновековни сведения има данни, че планинските пространства до 1600 m н.в. на Балканския регион са сравнително гъсто населени през
субатлантическата фаза.Свидетелство за топлия и влажен климат през субатлантическата фаза са формираните дебели вертикални разрези от черноземни
почви в „Златията“, набогатени с хумусно вещество. Съществуват сведения и
за развитие на лозарство от това време (X – XI в.), което достига на север до
бреговете на Балтийско море. Сравнително краткотрайният викингски период
на затопляне на климата не е довело до значително придвижване на широколистния пояс на север, както и съществуват данни, че горната граница на гората
се е издигнала само със 150 m в Алпите.
Съществуват сведения и данни, че след викингския период настъпва захлаждане или суха и хладна климатична фаза, доказана чрез наблюдения на
алпийския ледник Фернау, който започва да напредва в началото на XIV в. и
продължава до втората половина на XIX в. През тази „мини ледникова фаза“
от средата на ХІV век, или Късно средновековие, до втората половина на ХІХ
век се идентифицират няколко ритмични хладни климатични флуктуации, повечето от които са документирани. От 1860 г. започва постепенно затопляне
на климата. Според редица палеогеографски реконструкции и прогнози мах на
това затопляне вероятно ще настъпи в началото на ХХI в. (Калинин, 1976), след
което се очаква да настъпи постепенно захлаждане на климата. Тези колебания
основно се свързват с цикличната слънчева активност.
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TEMPORAL DISTRIBUTION OF THE 2020 PLOVDIV
EARTHQUAKE SEISMIC SEQUENCES
Plamena Raykova1
https://doi.org/10.35101/prg-2021.2.2
Studying of the temporal distribution of earthquakes is very important for understanding
the physics of the earthquake generation process. In the present study the time distribution
of the fore-aftershock sequences before and after the 2020 Plovdiv earthquake, with moment
magnitude MW4.5 is analyzed. Foreshocks are one of the few well-documented precursors
of large earthquakes. Aftershocks are defined as seismicity above the background activity
following a main shock. The properties of aftershock sequences (distinct cluster in space
and time) allow time-dependent prediction of aftershock probabilities. We analyze the temporal pattern of earthquake distribution of the foreshock and aftershock sequences of the
main event. The temporal distribution of foreshocks shows non-random features. Although
dominated by the classic power law decay in time, the aftershocks suggest the existence of
secondary aftershock sequence. The attenuation of aftershock activity is well described by
the modified Omori formula. Aftershock sequence is best modelled by the combination of
one ordinary and two secondary aftershock sequences. Transition from aftershock activity to
background seismicity is observed about 62 days after the main shock.
Keywords: foreshocks, aftershocks, temporal distribution, city of Plovdiv

ВРЕМЕВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕИЗМИЧНИ ПОРЕДИЦИ ПРЕДИ И
СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО ОТ 2020 Г. В РАЙОНА НА ГРАД ПЛОВДИВ
Пламена Райкова
Резюме: Земетресението е уникално природно явление, определящо се от голям
брой фактори, които не могат да бъдат непосредствено наблюдавани и трудно се контролират. За сеизмичнo застрашените области (каквато е територията на България) земетресенията са неделима част от природните процеси. Земетресенията са неравномерно разпределени в пространството и времето. Изследването на времевото им разпреде-
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ление е съществено за опознаване на сеизмогенния процес. В сеизмологичния анализ
Поасоновият процес се използва за описание разпределението на земетресенията във
времето. С него добре се описват сеизмологичните данни, но основният му недостатък
като модел на сеизмичния процес е, че не отчита възможността земетресенията да се
генерират в групи. Групите от земетресения се разглеждат като съществен неслучаен елемент на сеизмичността. Изявени и разпознаваеми клъстери от земетресения са
фор-афтършоковите поредици и сеизмичните роеве. Форшоковите събития са група земетресения, предхождащи по-силното главно събитие. Ако този клъстер може да бъде
разпознат, преди да се реализира главното земетресение, то тази група би се превърнала
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. Една от феноменалните характеристики на афтършоковия процес е затихването му във времето по обратен
степенен закон (модифицирана формула на Omori), докато повечето от физичните процеси затихват експоненциално във времето.
В настоящото изследване е анализирано времевото разпределение на фор-афтършоковата активност преди и след земетресението от 01 май 2020 г. с магнитуд по
сеизмичен момент MW4.5, реализирано в района на град Пловдив, сеизмогенна зона
Марица. За оценка на времевото разпределение на събитията от афтършоковата поредицата от 2020 г. е приложена модифицираната формула на Omori. Сравнени са различни
модели за разпределение на афтършоковата активност във времето чрез информационния критерий на Akaike. Основен източник на информация за разгледания сеизмичен
клъстер са данни от Националната оперативна телеметрична система за сеизмологична
информация (НОТССИ). При времевото разпределение на форшоковата активност се
открояват две седмици с активност, след което активността намалява и се наблюдава
сеизмично затишие преди реализацията на главното земетресение. От честотно разпределение на афтършоковите събития може да се каже, че в първо приближение затихването на афтършоковата активност се описва добре с модифицираната формула на
Omori. При честотно-линеаризирано разпределение на афтършоковите събития се наблюдава преминаване от афтършокова активност към фонова сеизмичност около 62 ден
след главното събитие. Моделът в най-добро съответствие с наблюденията е моделът
с две вторични серии, без магнитуден праг. Получените оценки на параметъра p са над
0.9, което е характерно за районите на Южна България, където афтършоковият процес
затихва значително по-бързо.
Ключови думи: форшок, афтършок, времево разпределение, град Пловдив

INTRODUCTION
Modelling of space-time and energy distribution of earthquakes is a major aspect
of modern seismological research. Examination of the temporal distribution of earthquakes is of fundamental importance for understanding the physics of the earthquake
generation process. The temporal clustering of foreshocks and aftershocks is a dominant non-random element of the seismicity, so when the clusters are removed, the
remaining activity can be modelled as a Poisson process (Gardner, Knopoff, 1974).
There is still no precise definition for seismic clusters despite of the concept that an
earthquake is a key aspect of seismicity that provides key information on earthquake
dynamics (Zaliapin, Ben-Zion, 2013). Statistically significant clusters consist of foreshocks, main shocks, and aftershocks.
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Foreshocks are one of the few well-documented precursors of large earthquakes.
This type of events is observed within a few hours, several months or a year before
the main shock (among others Molchan et al., 1999; Papadopoulos et al., 2000). Even
if it is not considered a prognostic sign, the foreshocks show stress accumulation in
the surroundings before the large earthquake. The nature of this type of sequences is
very important for earthquake prediction.
Aftershocks are defined as seismicity above the background activity following
a main shock (Liu and Stein, 2011). Aftershocks occur after the main event and their
frequency decays over time, typically following a pattern known as the Omori’s law,
which later is modified by Utsu (1961) and is known as modified Omori’s law. The
power-low decay represented by the modified Omori relation is an example of temporal self-similarity of the earthquake source process. The duration of aftershock
sequences may last months, a few years, or even longer for earthquakes within stable
continental interiors (Stein and Liu, 2009). Some authors recognize that the main
causes of aftershocks include main shock-induced changes of frictional properties of
the fault zone and stress perturbations (e.g. Liu and Stein, 2011).
In this study the temporal patterns of fore – aftershock sequences of the May 1,
2020 earthquake with moment magnitude MW4.5 (T0=11:01:38, ϕ=42.26°, λ=24.87°
and h=5 km) are examined. The event occurred near the city of Plovdiv, in the Maritsa seismogenic zone. The 2020 MW4.5 Plovdiv earthquake was felt on the territory of
central southern and southwestern Bulgaria. The earthquake was felt (with intensity
up to 5.5 MSK64) in the city of Plovdiv and its surroundings.
The contemporary tectonic activity of the area is associated with Maritsa fault
system with WNW-ESE direction. The Maritsa fault with its satellites belongs to
structures with a long-lasting development, which continues in the neotectonic period. The available historical documents prove the occurrence of destructive earthquakes during the 18th–19th centuries in the Maritsa zone (Glavcheva et. al). In the
20th century the Maritsa zone has experienced two strong earthquakes: the Chirpan
earthquake of April 14, 1928 with MW6.5 and the Plovdiv earthquake of April 18,
1928 with MW7.1. The 1928 earthquakes destroyed 74000 buildings in the towns of
Plovdiv, Chirpan and Parvomay (Kirov, 1945).
The manifold purpose of the study is first to examine temporal pattern of the
fore-aftershock distribution in the epicentral zone of the 2020 Plovdiv earthquake.
Then to test different statistical models for aftershock occurrence based on the transformation of the time scale t to a frequency-linearized time scale τ. Finally, the Akaike
Information Criterion, AIC (Akaike, 1974, 1977) is used to select the best statistical
model for aftershock occurrence.
METHOD AND DATA
METHOD

Different studies show that foreshock activity increases approximately as the
inverse of time before mainshock (e.g., Mogi, 1969). There are large variations in the
distribution of the foreshock’s activity. For that, reason it is difficult to find an empirical law describing their occurrence over time before the main event.
2 Проблеми на географията, 2/2021 г.
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In term of occurrence rate, foreshocks are less frequent than aftershocks (Jones
and Molnar, 1979). In this study is applied two different models to generate distribution of time intervals between earthquakes (fore and aftershocks) and the main event.
For the foreshock a uniform distribution is used while for the aftershock data we used
the model obeying a modified Omori’s law (Utsu, 1969):
N(t) = K(t+c)-p,							

(1)

where: n(t) is frequency of aftershocks at time t; t is the elapsed time since the occurrence of the main shock, and K, p, c are constants. The most important parameter is
parameter p, which characterizes the decay of the aftershock activity.
Based on the assumption that aftershocks are distributed as a non-stationary
Poisson process, Ogata (1983) proposed to use the maximum likelihood method for
estimating the parameters K, c and p in the modified Omori formula. The intensity
function of the Poisson process λ(t) is defined by the relation:

(t)= ݈݅݉௱՜ ܲ{ܾݎan event in [t,t+t]}/ t 			

(2)

(t, )=K (t + c)-p. 						

(3)

Using the modified Omori formula, the intensity function becomes:

The maximum likelihood estimates (MLE) of the parameters are those, which
maximize function (3) with, the corresponding vector q (Ogata, 1983).
An integration of the intensity function λ(t) gives a transformation from the time
scale t to a frequency-linearized time scale t (Ogata, Shimazaki, 1984). On this time
axis the occurrence of aftershocks becomes the standard stationary Poisson process
if the choice of the intensity function λ(t) (i.e., the parameters K, c, and p) is correct.
The frequency-linearized time for an aftershock sequence can be defined as:
t

τ=
Λ( t ) =
∫ λ( s )ds 						

(4)

0

The time scale t is used for testing the goodness of fit between the aftershock occurrence and the selected model. A linear dependence between the observed cumulative numbers of aftershocks (N) and t should be observed if an appropriate model has
been selected. Anomalies in the aftershock activity are more evident on the N (t) plot
than on n(t). Thus the t time axis will be used to detect secondary aftershock activity.
To select which model fits the observations better, the Akaike Information Criterion (AIC) (Akaike, 1974) is used. This is a measure of which model most frequently
reproduces features like the given observations, and is defined by:
AIC=(-2)Max(ln-likelihood)+2(Number of the used parameters)

(5)

A model with the smallest value of AIC is a better fit to the observations.
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DATA

We have selected a space-time window to form the data set used in our study.
All events recorded by NOTSSI (National Operative Telemetric System for Seismological Information) that are in the vicinity of the inferred rupture zone of the Plovdiv
earthquake are included. To estimate the parameters of the distributions of aftershock
events with time, a PASKAL software package is developed (Solakov, 2010).
In the present study we analyze the data set of 6 foreshocks and 63 aftershocks
of the May 1, 2020 earthquake. To assure a consistency in the locations, we relocated
all NOSSI data for the sequence, applying a version of soft were HYPO 71- called
DHYPO (Solakov, Dobrev, 1987) which is used in Bulgarian seismological practice.
The body P-wave magnitude (Christoskov et al., 2012) was estimated for each event
of the compiled data set.
To define time boundaries, we study the frequency-time distribution of the earthquakes located in the considered area from January 2020 to March 2021 (Fig. 1).
The data show increasing rate of the seismic activity in the region in April 2020 and
stayed relatively high for about 9 months (Fig. 1). The events around Plovdiv are almost uniformly distributed in time before April 2020 and after December 2020. Thus,
the data we used for this study were earthquakes located in Plovdiv area from 1 April
2020 to 31 December 2020.
In the present study the compiled data set is divided into two subsets: foreshocks
(quakes preceding the main event) and aftershocks (earthquakes following the main
event). The two subsets are analyzed separately.
We accept that aftershocks satisfy the space-time criteria introduced by Gardner
and Knopoff (1974) and modified by Christoskov and Lazarov (1981) for the Central
Balkans:

Fig. 1. Frequency-time distribution for the earthquakes in the area of the Plovdiv sequence
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log Ra=
( M m ) 0.9696 + 0.1243 M m
log Ta ( M m ) =
− 0.62 + 0.56 M m
=
log Ta ( M m )

− 5.25 + 2.15 M m − 0.137 M

( M m < 6.0 )
2

m

(6)

( M m ≥ 6.0 ),

where: Mm is the magnitude of the main event, Ra is the largest distance between
the main event and an aftershock, and Ta is the greatest elapsed time since the occurrence of the main shock.
RESULTS
The results are presented in Figs. 2-5 and Tab. 1. The temporal distribution of
foreshocks is presented in Fig. 2, while for the aftershocks it is presented in Figs. 3-5
and Tab. 1.
The temporal distribution of foreshock sequence is shown in Fig. 2 and indicates
that the pre-shocks have an uneven distribution over time. A well-expressed cluster
occurred approximately month before the main event. Precursor aseismic gap of 14
days before the main shock are observed in Fig. 2.

Fig. 2. Temporal distribution of foreshocks - daily distribution of foreshocks before the main
event (red star)
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In the study, two aftershock data samples are analyzed: the first includes all aftershocks, located inside the area of interest; and the second data set covers all events
with magnitude larger than or equal to 2.0, MP≥2.0 that are located in the same area.
Furthermore, we analyze the aftershock sequence for two different time intervals
after the main earthquake. The time interval Ta=80 days is the one calculated value of
the elapsed time since the occurrence of the main shock using Eq. 6., and second time
interval is Ta=228 days (observed time interval).
The parameters K, c, and p in the modified Omori formula (Eq. 1) are estimated
using the maximum likelihood method and presented in Tab. 1.
Table 1
Maximum likelihood estimates of the Omori formula parameters and corresponding AIC.
Model

T

K

p

c

K1

p1

c1

An ordinary aftershock
228 4.77 0.80 0.01
sequence-all aftershock
An ordinary aftershock
sequence-all aftershock

K2

p2

c2

AIC
130.02

80 5.81 1.04 0.06

-7.20

An ordinary aftershock
sequence, with threshold 228 3.34 0.99 0.02
magnitude Ma=2

42.06

An ordinary aftershock
sequence, with threshold 80 3.44 1.02 0.02
magnitude Ma=2

2.74

One ordinary and one
secondary aftershock se- 228 4.44 0.81 0.01 0.43 0.81 0.03
quences-all aftershocks

129.46

One ordinary and one
secondary aftershock se- 80 5.77 1.06 0.06 0.08 1.06 0.01
quences-all aftershocks

-15.31

One ordinary and one
secondary aftershock se228 2.40 1.10 0.02 2.48 1.10 1.06
quences, with threshold
magnitude Ma=2

44.40

One ordinary and one
secondary aftershock se80 3.34 1.05 0.03 0.08 1.05 0.01
quences, with threshold
magnitude Ma=2

-7.00

One ordinary and two
secondary aftershock
sequences-all without
threshold magnitude

228 4.05 1.04 0.03 1.23 1.04 0.18 44.87 1.04 320.6 132.08
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One ordinary and two
secondary aftershock
sequences-all without
threshold magnitude

80 4.94 1.04 0.04 0.21 1.04 0.01 0.07 1.04 0.01 -25.84

One ordinary and two
secondary aftershock se228 2.17 1.25 0.03 3.80 1.25 1.25 432.0 1.25 4206.7 47.00
quences, with threshold
magnitude Ma=2
One ordinary and two
secondary aftershock se80 2.17 1.23 0.03 3.62 1.23 1.29 0.02 1.23 0.01 -10.61
quences, with threshold
magnitude Ma=2

The frequency-time distributions of earthquakes for different time intervals are
presented in Fig. 3.
The observed distribution is compared to the theoretical distribution, based on
the selected model (in this case, the model is the modified Omori formula). If the
modelling of the sequence is appropriate, the cumulative number of events will increase linearly with τ. There is a relatively good correlation between the theoretical
and the observed distribution for all cases.
The comparison between empirical and theoretical distribution (Fig.3) shows
that as a first approximation the temporal distribution of earthquakes in aftershock
sequence of the Plovdiv earthquake is well described by the modified Omori formula.
Plots of the cumulative number of events versus frequency-linearized time τ
are presented in Fig.4. Figure shows bumps about 2 and 7 days after the main shock.
Bumps between 2 and 7 days after the main event are observed in all plots. The aftershock activity decreases around the 2nd day and increases after 7th day. This temporal
distribution anomaly could be caused by the occurrence of two of the strongest aftershocks: first on the 2 May 2020 with magnitude МP2.9 and second on 7 May 2020
with magnitude МP3.2. Consequently, we reconstructed a model, which considers the
effect of a secondary aftershock activity. We tested a model with one or two secondary aftershock sequences after 2 and 7 days and the same p value for the main and
secondary aftershocks sequences (Fig.5 and Fig. 6). The model is applied for the two
data sets.
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Fig. 3. Frequency-time distributions of aftershocks: a) for a set of data including all
aftershocks, for Ta=228 days; b) for a set of data including all aftershocks, for Ta=80 days;
c) for aftershocks with magnitude MP≥2.0, for Ta=228 days; d) for aftershocks with
magnitude MP≥2.0, for Ta=80 days
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Fig. 4. Plot of the cumulative number of events versus frequency-linearized time τ:
a) for a set of data including all aftershocks, for Ta=228 days; b) for a set of data including
all aftershocks, for Ta=80 days; c) for aftershocks with magnitude MP≥2.0, for Ta=228 days;
d) for aftershocks with magnitude MP≥2.0, for Ta=80 days

24

Fig. 5. Plot of the cumulative number of events versus frequency-linearized time τ for one
ordinary and one secondary aftershock: a) for a set of data including all aftershocks, for
Ta=228 days; b) for a set of data including all aftershocks, for Ta=80 days; c) for aftershocks
with magnitude MP≥2.0, for Ta=228 days; d) for aftershocks with magnitude MP≥2.0,
for Ta=80 days
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Fig. 6. Plot of the cumulative number of events versus frequency-linearized time τ for one
ordinary and two secondary sequences: a) for a set of data including all aftershocks, for
Ta=228 days; b) for a set of data including all aftershocks, for Ta=80 days; c) for aftershocks
with magnitude MP≥2.0, for Ta=228 days; d) for aftershocks with magnitude MP≥2.0,
for Ta=80 days

The results (Fig. 6 and Table 1) show that the model with one ordinary and two
secondary sequences is the best fit between observed and expected distributions for
the 2020 Plovdiv earthquake aftershock seismic sequence. The temporal distribution
of the aftershocks following the 2020 Plovdiv earthquake is similar to the aftershock
sequences in Southern Bulgaria obtained by Simeonova and Solakov (1999) – well
expressed secondary aftershock activity and relatively high values of p for the main
sequence (p>1) (Simeonova, Solakov, 1999).
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Figure 6b shows that a nearly linear trend of aftershock decay continues up to 62
days. About 62 days after the main shock the cumulative number of aftershocks increases rapidly with τ, showing a significant deviation from the prior trend. No large
earthquake occurred in the region at that time. Therefore, this change in slope could
be treated as a transition from aftershock activity to background seismicity.
CONCLUSIONS
• The temporal distribution of foreshocks shows non-random features. The cluster occurred approximately month before the main event. Precursor aseismic gap of
14 days before the main shock are observed.
• Temporal distribution of aftershocks is well described by the modified Omori
formula (as a first approximation).
• The temporal distribution of the aftershocks following the 2020 Plovdiv earthquake is similar to the aftershock sequences in Southern Bulgaria, which is characterized with well-expressed secondary aftershock activity and relatively high values
of p for the main sequence (p>1) (Simeonova, Solakov, 1999).
• The 2020 Plovdiv earthquake aftershock sequence is best modelled by the
combination of one ordinary and two secondary aftershock sequences. Transition
from aftershock activity to background seismicity is observed about 62 days after the
main shock.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОБРАЗ НА БЪЛГАРИЯ
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕ
ЗА ПРОСТРАНСТВЕНАТА Ѝ ИДЕНТИЧНОСТ
Вилиян Кръстев1
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Изследването е посветено на тематика, подвластна на концептуалните особености
на критичната геополитика, в основата на която стоят представите за пространството.
Проблемът, на който е посветена статията, засяга идентифициране на геополитическия
образ на България като резултат от взаимодействието ѝ с външния свят. За постигане на
целта е обхванато геополитическото виждане за нейното пространството в постструктуралистично измерение през призмата на представите за пространствена идентичност.
Методологията се базира върху феноменологичния подход посредством дискурс–анализ въз основа на репрезентация на пространствената действителност и интерпретация
на нейните представи. Последователно разгледани са основните сегменти на съпричастност, изразяващи пространствената идентичност на България: прабългарският етногенетичен корен; православната култура; славянската етническа и лингвистична принадлежност; балканската и европейската идентичност. Специално внимание е отделено
на образа, който България формира чрез геополитическото си положение. Посредством
анализ на неговите предимства и недостатъци са разкрити важни стереотипи, изграждащи менталната карта на страната в международен план. Въз основа на произтичащите
от геополитическия образ на България проблеми е предложен стратегически подход за
издигане на политическия й имидж и статут, който да намери пряко отражение върху
отстояване на националния интерес.
Ключови думи: критична геополитика, геополитически образ, пространствена
идентичност, стереотипи, България

THE GEOPOLITICAL IMAGE OF BULGARIA IN TERMS
OF PERCEPTIONS OF ITS SPATIAL IDENTITY
Viliyan Krastev
Abstract: This research is devoted to a subject, beyond the control of the conceptual
features of the critical geopolitics, on the basis of which is the understanding of the space.
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The problem the article is devoted to is connected with an identification of the geopolitical
image of Bulgaria as a result of its interaction with the world outside. To achieve the
objective, the geopolitical vision of its space in post-structural dimension, through the prism
of the understanding of the spatial identity is covered. The methodology is based on the
phenomenological approach through the implementation of discourse analysis on the basis of
representation of the spatial reality and interpretation of its understanding. The major segments
of belonging, which express the spatial identity of Bulgaria, are consistently analysed: Proto
Bulgarian ethno-genetic root; Orthodox culture; Slavic ethnic and linguistic belonging;
Balkan and European identity. A special attention is paid to the image that Bulgaria forms due
to its geopolitical position. Through analysis of its advantages and disadvantages are revealed
important stereotypes, forming the mental card of the country at the international level. On
the basis of the problems which have occurred from the geopolitical image of Bulgaria, a
strategic approach is offered in order to improve its political image and statute and to find a
direct reflection in the standing up for the national interest.
Key words: critical geopolitics, geopolitical image, spatial identity, stereotypes, Bulgaria

ВЪВЕДЕНИЕ
Преосмисляне значението на географското пространство посредством образи определя съдържанието на постмодерната концепция в геополитическата
проблематика, развивана в критичната геополитика (Ó Tuathail, Agnew, 1992;
Dalby, Ó Tuathail, 1998; Antonsich, 2001; Колосов, 2011). Централно място в нейната концептуализация заема геополитическото виждане за пространството
като съвкупност от представи за неговото място и взаимодействие с външния
свят (Dijkink, 1998). Артикулирането с образи за пространството е обусловено от ускорения информационен обмен и засилващата се крос-културност под
натиска на глобализацията. Като носители на идеализирани представи образите придават индивидуалност и култивират геополитически статут на страните
в международното взаимодействие. Геополитическият образ е съвкупност от
най-ярките и запомнящи се знаци, символи и характеристики за определено
пространство от политическа гледна точка (Замятин, 2004).
Образът на всяко географско пространство е неразривно свързан с неговата идентичност. Представите за идентичност се опират върху символика и
ценности от различен характер, които подтикват общественото съзнание да
се идентифицира с различни форми на съпричастност върху географски, исторически, културни и други компоненти. В това отношение идентичността
е „основно концептуално средство, изразяващо се с ориентиращото свойство
да дава перспектива, от която възприемаме света около нас“ (Стойчева, 2016:
54). Характерна форма на идентичност е пространствената – отразяваща представите за определено пространство, произтичащи от положението му спрямо
други пространства (Окунев, 2018). Пространствената идентичност рамкира
историческото предназначение и геополитическото значение, с което се ползва
териториално-политическият субект, изразяващ пространството. Изследването на геополитическия образ на България в релация с пространствените представи за идентичност засяга основни стереотипи на културна и политическа
принадлежност; характер на геополитическо взаимодействие; преимущества и
недостатъци на геополитическото положение. Идентифициране на устойчивите
30

стереотипни геополитически представи за България дава възможност за разбиране и решаване на проблеми, засягащи отстояване на националния интерес в
отношенията с външния свят.
МЕТОДОЛОГИЯ
Изследването на образа на пространството по правило се базира върху
феноменологичния подход (Vallega, 2003; Козолупенко, 2009). Той предполага
използване на дискурс–анализ във форма на репрезентация и интерпретация.
Посредством репрезентация ландшафтната действителност, изпълваща пространството, се представя като система от знаци, които изграждат неговата символика. Съвкупността от символи поражда характерни значения, създаващи
представи за пространството от гледна точка на принадлежност, усвояване,
ориентация, статут, притегателност, привлекателност. Подхранвани от символиката, значенията за пространството култивират митове, наративи и стереотипи за него в общественото съзнание. Интерпретацията на техните особености
създава ментални карти – смислови профили за пространството, фокусиращи
неговия образ (фиг. 1).
Дискурс-анализът в изследването е насочен към геополитическото виждане за пространството в постструктуралистично измерение – в представите
на неговата относителност и преходност. Тази особеност подчинява анализа на
дискурсивни техники, каквито са репрезентацията и интерпретацията, в рамките на т.нар. мек аналитичен дискурс (Vallega, 2003). С препратка към историята
и културата на пространството „мекият“ дискурс целѝ разкриване на неговите
социални черти. Измеренията на пространствена идентичност на България с
рефлексия върху нейния геополитически образ се опират върху различни маркери на принадлежност на основата на отложени знаци, символика, митологеми

Фиг. 1. Феноменология на пространството (изработка на автора)
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и стереотипи. Интерпретацията на геополитическия образ на България е подложена на „разплитане“ с цел извеждане на вторични и поддържащи националното пространство геополитически представи. Използваните материали са академични издания, посветени на геополитическите и културно-историческите
особености на българското пространство, което фокусира изследването върху
представи, развити в т.нар. висока геополитика (Колосов, 2002).
ПРОСТРАНСТВЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕ
ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА БЪЛГАРИЯ
Изследването на пространствените представи за идентичност на България
засяга съвкупност от индикатори на съпричастност, което рамкира особеността
ѝ като многопластова. Пространствената идентичност е традиционно зависима
от съставните сегменти на националната идентичност: прабългарският етногенетичен корен; православната култура; славянската етническа и лингвистична
принадлежност; балканската и европейската идентичност (фиг. 2). Вариациите
от различни напластявания на историческа и социална принадлежност предизвикват различни, в повечето случаи смесени когнитивни значения за пространствената принадлежност и мястото на България.
Прабългарската етногенетична и културна съставка препраща идентичността на България към източните, азиатски корени на културно-политическа
съпричастност с Изтока, обвързвайки я с генезиса и разцвета на средновековната българска държавност. Символиката, произтичаща от тази идентичност,
подчертава историческата връзка на България със степно-номадската култура.
Прабългарската идентичност днес се обвързва с призиви за укрепване на етногенетично родство на българите с тюркоезичните народи от Волго-Уралието
(татари, башкири, чуваши) като формула за национална геополитическа доктрина (Павлов, 2003). Българското национално съзнание, както и международното присъствие на страната, не се проявява активно в това направление главно
заради властващи обстоятелства от историко-географски и етнокултурен характер. Семантиката на външния образ на България върху родството ѝ с Изтока
обаче е една от причините тя да се идентифицира като съставна част от евразийското културно и политическо пространство, чийто съвременен геополитически център гравитира около Русия (Дугин, 2004).
Идентичността на България, произтичаща от православния културен сегмент, се изразява с отчетлива знакова ориентация в религиозните традиции,
бита и съвременната култура към източното християнство. Разделението на
християнския свят през Средновековието води до съществени различия в културния стереотип между източни (православни) и западни (католици и протестанти) християни. Това обстоятелство поставя основите на цивилизационно
разделение между Изтока и Запада на Европа, като впоследствие се проявява
в социалната сфера, икономическата и политическата организация на пространството. Подчертано изразените форми на съборност и колективизъм, характерни за православния Изток, в продължение на векове са в противоречие с
индивидуализма и стопанския либерализъм на католическия и протестантския
Запад. Православието играе роля на основен маркер на българската идентич32

Фиг. 2. Основни маркери на принадлежност, влияещи върху
пространствената идентичност на България (изработка на автора)

ност по време на османското владичество, от чиято институционална структура
(православните църкви и манастири) води началото си Българското възраждане, просветното дело и националноосвободителното движение. Православната
идентичност днес не е фактор на геополитическата ориентация на България,
но този сегмент на съпричастност я придържа в културна и ментална близост
до страни като Русия, Сърбия, Македония (дн. Северна Македония), Украйна,
Беларус, Румъния и Гърция в рамките на общ цивилизационен кръг (Михайлов, 2012). Мястото на България в православния свят е сравнително скромно на
фона на духовната енергетика и амбиции за лидерство на Русия (Иванов, 2019)
и традициите в християнския екуменизъм на Гърция под влияние на Вселенската патриаршия.
Принадлежността на България към славянството подчертава генетично
и лингвистично родство със страните от славянския свят. В неговите предели
3 Проблеми на географията, 2/2021 г.
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България представлява един от субектите на разпространени в международната
общност представи за славянството главно чрез езиковата си принадлежност.
Славянската знаково-символна тъкан на българския културен ландшафт присъства от зората на просветното дело („славянската писменост“ на Кл. Охридски) до националното Възраждане („История славянобългарска“ на П. Хилендарски). В наши дни славянският образ на България е дълбоко култивиран в
речта, изкуството (литература), топонимията. Славянството като геополитическа конфигурация обаче, предвид разделението му в културно отношение
(между източното и западното християнство), е сравнително слабо активно. В
идейно отношение е исторически обвързано с месианството и имперските амбиции на Русия под формата на панславистка доктрина. Поради тази причина
идентифицирането на България със славянския свят е развито предимно сред
русофилски и леви политически среди, апелиращи към славянско единство под
водачеството и опеката на Русия (Кръстев, Михайлов, 2009). Разглеждана като
териториален субект в рамките на по-широка геокултурна идентификация, България е причислявана към т.нар. евразийска (Глухарев, 1995; Орлова, 1998) и
Славяно-православна цивилизация (Хънтингтън, 2000) посредством няколко
културни полета: езиковия славянски кръг; православието като носител на византийското наследство; азбучната система на кирилицата.
Пространствената идентичност на България като част от евразийския Изток е геополитически стабилизирана през втората половина на ХХ век, когато
страната е съставна част от Източния блок и се ползва с най-близки отношения
със СССР. Ориентацията на България към съветската сфера на геополитическо
влияние се ползва с устойчив образ на страна от Източна Европа. Сближението
със Съветския съюз пронизва всички сфери на социално-политическия живот
и се развива толкова задълбочено, че на България се приписва митологемата „16-та република на СССР“. В международната общност през този период
представите за България са преобладаващо позитивни вследствие на политическата стабилност, икономическите успехи, социалната сигурност, технологичния подем, достиженията в науката и спорта, овладяването на Космоса. Заради
идеологическото противопоставяне в периода на Студената война обаче представите за нейния геополитически статут от 70-те години до разпадането на
социалистическата система носят и отрицателни черти. Натрупаният негатив
върху България, предимно разпространен в Западния свят, е изразяван с окарикатурения образ на най-верен „сателит на СССР“ (Баева, 2016; Калинова, 2016).
Образът на балканската идентичност върху България е резултат от смесване на няколко фактора, привнасящи общи черти в културата, обществената
организация и стопанството на народите от Балканския регион. За Балканите
е характерно преплитане на културните и политическите образи на Византия,
от една страна, и на Османската империя, от друга. Тяхното материално и духовно наследство се отлага в националните пространства на всички страни от
региона. В исторически ракурс пространствената идентичност на Балканския
полуостров като преходна земя между Европа и Азия се закрепя след падането на Константинопол (1453 г.) и трайното настаняване на османските турци в
него. Съхранилите се за няколко века повече феодални социално-политически
порядки превръщат Балканския полуостров в най-изостаналата част на Европа.
Тази особеност намира отражение върху културното и икономическото му отда34

лечаване от континента, прекъсвайки връзката на общоевропейско развитие на
балканските народи. Идентичностният отпечатък, оставен от османския период
върху региона, формира общ балкански модел, изграждащ съществена част от
културния ландшафт на страните. Той е особено характерен за нравите, маниерите, кухнята, облеклото, музикалните ритми, архитектурата и селищното планиране (Петкова, 2004; Михайлов, 2012).
През Балканите преминават две значими цивилизационни граници – тази
между православието и католицизма, от една страна, и между християнството
и исляма, от друга. Резултатът от тях е разединение на националните и локалните култури, препятстващи регионалното единство и обединение. На по-късен
етап поредицата националноосвободителни войни на балканските народи срещу Османската империя води до засилване на негативния образ на Балканите в
останалата част от Европа. Характеризиращо Балканите явление, произтекло от
процесите на разпадане на Османската империя, е балканизацията. Последната
се проявява във форми на дезинтеграция и формиране на враждебно настроени една срещу друга нестабилни държави. Традиционно натоварена с отрицателни значения, балканизацията става синоним на конфликт, парцелиране,
дезинтеграция, агресивен национализъм, трибализъм, ориентализъм, културна
изостаналост (Петкова, 2004). Негативният оттенък от проявлението ѝ като характерен регионален белег се разпространява сред народите на полуострова,
намирайки изражение в стереотипи като балкански манталитет и балкански
синдром (Todorova, 1997).
Културната и икономическата изостаналост на Балканите е причина още
от XV в. насам балканските народи да са в процес на постоянно догонване на
Европа по пътя на тяхната модернизация. На национално равнище стремежът
на балканските нации към Европа придобива известност като европеизация.
Последната се обвързва с привнасяне на културно и икономическо влияние от
западната част на континента. Сред българите европеизацията се засилва в периода на национално Възраждане през XVIII–XIX в., когато образът на Европа
се издига от интелектуалци и просветни дейци на пиедестал в българското съзнание в противовес на ориентализма, свързван с нравите и порядките в Османската империя (Петкова, 2013). Сляпото копиране на модели и ценности от Европа обаче, като форма на комплекс за цивилизационно изоставане, се изражда
в чуждопоклонство и дори в чувство на национален нихилизъм. Красноречив
пример е сатиричната пиеса на Д. Войников „Криворазбраната цивилизация“,
осмиваща примитивното подражателство на българите към Европа. Понеже
процесът на културно и икономическо догонване на Европа от балканските народи продължава до ден днешен, подражателството на континента се превръща
в разновидност на балканизацията.
Неустойчивата политикогеографска структура на региона, неотменна част
от която е и България, се подхранва от деструктивни процеси на сепаратизъм
на национална и религиозна основа, които оформят Балканите като различен от
Европа свят. Подвластни на тези процеси, менталните карти за полуострова се
отъждествяват с „Барутен погреб на Европа“, „Заден двор на Европа“, „Бомба с
часовников механизъм“ (Петкова, 2004: 7). Култивирането им върху представите на съставляващите балканското пространство страни създава предпоставки
образът на региона да се „архаизира, традиционализира и консервира в най-ло35

шия смисъл на думата“ (Петкова, 2004: 10). Поради тази причина на Балканите
се гледа като на по-различно социално и културно пространство от Европа, в
което „свършва Европа и започва Ориента“ (Saarikoski, 1999: 10). В периода на
Студената война Балканите не са подминати от разделителната линия между
двата лагера – социалистическия и капиталистическия. С принадлежност към
различни геополитически съюзи, балканските страни получават нова порция
условия за недоверие и предразсъдъци. Натрупани във времето, дори и след
края на идеологическото противопоставяне в Европа, те са непреодолени и затрудняват формите на пълноценно сътрудничество на регионална интеграция.
Избуялият след отмяната на социалистическата идеология радикален етнонационализъм на територията на Западните Балкани се разгръща с голяма острота
на сблъсъци между довчерашни братски народи и по традиция не без външна
намеса води до засилване на негативните представи за полуострова.
Балканите днес са съставна част от пространство, което традиционно се
ползва и с представи на преходно игрово поле, върху което традиционни геополитически сили като ЕС, САЩ, Русия и Турция разиграват сложна партия.
Процесите на геополитическо взаимодействие помежду им са пронизани от
сблъсъци и тактическо съперничество до координация и сближаване, засилвайки маргиналните черти на българското национално пространство. Тази слабост
намира изражение в представи за „двойнственост и недостиг на стабилни ориентири“ (Михайлов, 2013: 149).
Идеята за европейска идентичност в българското национално съзнание
присъства от векове и в повечето случаи се интерпретира като „противоотрова
за всичко балканско“ (Михайлов, 2012: 252). Основните маркери на европейската културна идентичност са свързани с наследството и историческата памет на Елада, Римската империя, Европейското възраждане и християнските
морални ценности. Знаково-символната тъкан на техните културни ландшафти
подхранва наративи и стереотипи, маркиращи менталната карта в рефлексивна
релевантност основно към пространството на Западна Европа (Mcdonald, 1993;
Стойчева, 2016). Това е онази част от Европа, в която Европейското възраждане
я превръща във флагман на модернизацията за останалата чат от континента (и
за света) в продължение на няколко века.
В геополитическо измерение днес уплътняването на европейското пространство се засвидетелства от ЕС, Съвета на Европа, Западноевропейския
съюз, ОССЕ и НАТО. В това отношение Европа се окачествява като „най-развит случай на транснационален, политически и институционален ред в глобален аспект“ (Стойчева, 2016: 161). Непосредствено след разпадането на Източния блок в България се засилват стремежите за приобщаване към евроатлантическата общност като израз на европейска идентичност. Преориентирането на
страната от източния към западния полюс на геополитическо влияние в Европа
е съпътствано с поетапен процес на адаптация към (западно)европейските порядки и ценности. Европейската идентичност на България се институционализира след осъщественото членство в НАТО (2004 г.) и в ЕС (2007 г.). Идентификацията на отделно взета страна в евроатлантическите структури обаче изпъква
с различни политически идентичности – държава членка, суверен, лидер, имперска сила, маргинал. Предвид множеството дефекти, касирани от България в
процеса на регионална интеграция, закрепили ниско качество на живот (Крыс36

тев, 2019), демографска катастрофа (Михайлов, 2020), дефектиране на културата (Проданов, 2014), загуба на икономически потенциал и хронично изоставане
в икономическата модернизация (Илиева, 2012), изпадане в геоикономическа и
геополитическа периферизация (Проданов, 2017а; Проданов, 2017б), европейската ѝ идентичност изглежда „повече мечтана, отколкото реално постигната“
(Михайлов, 2012: 253).
ОБРАЗ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
Образът, който България формира от геополитическото си положение, е
зависим от важни атрибути на географското ѝ пространство (площ, конфигурация; демографски икономически и военен потенциал) спрямо външния свят в
съчетание с основни маркери на принадлежност, определящи рамката на нейната пространствена идентичност. Този образ се подхранва от геополитически
(в т.ч. геоикономически и геокултурни) процеси от регионален и глобален характер, които привнасят промени в ориентацията, функциите и стойността на
нейното геопространство за определен исторически период.
Характерна черта в геополитическото виждане за пространството на балканските държави според Бъчваров (1999) е неговото надценяване. Като присъщи за България се установяват схоластичните определения за „благоприятно“,
„изгодно“ и „кръстопътно“ географско положение със съзнателно игнориране
на изменчивия характер и значението му като фактор и ресурс за развитие на
пространството. Изпадания в подобна идеализация не подминават представители на академичните среди у нас още от първата половина на ХХ в., в публикациите на които геополитическото положение на България е традиционно надценявано. Така например Батаклиев (1891–1973) определя Балканския
полуостров като „периферна земя“ на Европа, но заради близостта ѝ до Азия
и Африка, същевременно и „най-средиземната суша“ на Земята (Батаклиев,
2009 [1940]: 197). В границите на полуострова се посочва, че България заема
„най-преходно място“ заради ключовото си географско положение в него (Батаклиев, 2009 [1940]: 205). Смисловото съдържание на такова определение за
геополитическото положение на България залага не само твърде висока претенциозност с преувеличаване на неговата стойност, но и необосновано фаворизиране на Балканите като най-кръстопътно място на света. Достатъчно е бегло
сравнение с етнокултурното разнообразие и разносубектното геополитическо
съперничество в райони като Кавказ, Централна Азия и дори Прибалтика2, за
да се установи тяхната не по-малка преходност и кръстопътност от Балканите.
Аналогично надценяване на съвременното географско пространство на
България придава Карастоянов (2002: 55), квалифицирайки неговата геополитическа стойност като „средец“, „сърцевина“ и „ядро“ на Балканския полуостров. Следва да поясним, че ядрото или центърът на едно историко-географ-

2
Например, многонационален град като Вилнюс в продължение само на 74 години – от
Октомврийската революция (1917 г.) до разпадането на СССР (1991 г.), е сменял политикогеографската си принадлежност 7 пъти.
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ско пространство, каквото са Балканите, не произтича от неговата геометрия,
а от ориентацията в гъстотата на социалната и политико-икономическата му
структура. В това отношение България, макар и с централно положение в границите на полуострова, не е съставна част от неговия социално-демографски
и политико-икономически център. В равносметка за потенциала на националното пространство на България Колев (2008: 63) противопоставя традиционни
за него митологеми и стереотипи като „кръстопът“ и „мост“ на други – „периферия“ и „отдалеченост“, създаващи опасност за националната сигурност.
Етнокултурната пъстрота и военностратегическата значимост на Балканите се
определят като основна геополитическа причина България да попада под периодично покровителство или съюзничество с някоя велика сила (Колев, 2008).
Всеобщо е мнението сред съвременни автори (Бъчваров, 2001; Бъчваров,
2005; Христов, 2001; Казаков, 2007; Русев, 2008; Кръстев, Михайлов 2009;
Mihaylov 2019), че България формира политическо пространство от нисък ранг
заради скромната тежест на изразяващите нейния геополитически потенциал
атрибути. В това отношение тя присъства с образа на страна, чиято функционална роля в геополитическото взаимодействие е ориентирана главно в качеството на обект на геополитиката от страна на утвърдени геополитически субекти
на глобално и регионално равнище. Невъзможността за геополитическа самостоятелност и произтичащата от нея външна зависимост на националното
пространство се потвърждава на първо място от принадлежността на България към Източна Европа. Маргиналният от гледна точка на преплитането на
геополитическо влияние характер на този регион го поставя между Големите
пространства на Европа (атлантическият Запад) и Евразия (Русия) под формата
на своеобразен санитарен кордон (Русев, 1994). Съобразно геополитическите
закономерности пространството, изпълняващо функция на санитарен кордон,
представлява зона на преходно геополитическо влияние между установени Големи пространства, което лишава съставляващите го териториално-политически субекти от геополитическа самостоятелност. Промеждутъчният в пространствената идентичност статут на Източна Европа между Запада и Русия придава
на България геополитически образ на зависима страна. Тази нейна особеност
определя влиянието на външния фактор като решаващо в периодичната промяна на вектора на геополитическата ѝ ориентация.
Образът на България като зависима страна намира историческо потвърждение в геополитическата ѝ ориентация, която след Освобождението (1878 г.)
се „премята“ между Евразия (Русия, СССР) и Европа (Австро-Унгария, Германия, ЕС). Надмощието, упражнявано от външни сили, съществено отслабва възможностите на страната за международна политическа самостоятелност.
Проявяващият се геополитически дуализъм на външна притегателност от Запад и от Изток придава на България също геополитически образ на раздвоена
страна. Източно-западната традиция на геополитическо влияние се проектира
върху вътрешнополитическия живот, намираща проявление в поляризация на
общественото съзнание. Потвърждение за раздвоението е ориентацията на водещите политически партии в страната, които със своите аспирации към външни центрове на силата, са традиционно разделени на европейски (прозападни,
в миналото германофилски) и русофилски (а след 1990 г. и протурски). Това явление се окачествява като „ефект на геополитическо огледало“ (Казаков, 2007:
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151) и във външнополитически план прави проблематично обединяването на
елита върху общи приоритети, задълбочавайки геополитическата преходност
на България между Европа и Евразия.
Геополитическите представи за България, продиктувани от днешната евроатлантическата принадлежност, съхраняват традицията на консервация и задълбочаване на зависимия неин статут. След членството в НАТО българското
пространство става част от атлантическата система за сигурност, но и плацдарм
за разпространение на американско военно присъствие (доказателство за което
са четирите изградени американски военни бази). Съвкупното влияние на Запада се установява като доминиращо след присъединяване на България в ЕС,
откогато досега то се проявява във всички сфери на обществения живот и в
държавния външнополитически курс. Разположена в югоизточния периферен
„ъгъл“ на Европа обаче, страната съхранява черти на периферен в икономическо и политическо отношение субект. Икономическата „периферизация“ на
България е особено силно изразена спрямо Западна и Северна Европа (Kulov,
2020). Развиваща се на чувствителна дистанция от икономическото ядро на ЕС,
страната култивира белези на геополитическа непълноценност и произтичаща
от нея зависимост с пряко отражение върху международната ѝ политическа и
икономическа уязвимост. Свидетелства в подобна посока са системните препоръки от наставнически характер от Брюксел, насочени към реформиране на
икономическата и социалната сфера, а в по-тесен настрой – мониторнига от
„совалков“ тип от страна на високопоставени чиновници от ЕС и САЩ (Крыстев, 2019).
Геополитическото влияние на Евразия върху България е традиционно силно изразено в културната и икономическата сфера, съхраняващо представите за преходен характер на нейното пространство. Образът на България като
най-верен сателит на СССР от периода на Студената война е една от причините Русия да проявява характерен сантимент към нея и днес. Съвременната
руска геостратегия на Балканите е тясно обвързана с „флиртуване“ с България
срещу Запада посредством културно сътрудничество и трасиране на енергийни
проекти за пренос на въглеводороди (нефт и природен газ). Съизмеримо, съвкупното геополитическо влияние, упражнявано от Русия върху България днес,
е по-слабо от това на Запада, но с потенциални възможности за нарастване в
културната и икономическата сфера, които засилват русофилските настроения
в националното съзнание.
Представите за преходност и маргиналност на геополитическото положение на България се потвърждават и комплицират от поведението и амбициите на съвременна Турция – регионална сила на Балканите и един от лидерите
на ислямския свят. Проекцията на нейното геополитическо влияние дори само
чрез осъществявания контрол върху Протоците значително отслабва „тежестта“ и „стойността“ на българското национално пространство. Ползвайки се с
надмощие в икономическата сфера и логистиката на регионално равнище и упражнявайки контрол върху бежанските потоци от Близкия изток, Турция създава предпоставки България да изпада в системна зависимост от политическите
и икономическите ѝ интереси. Днешната геополитическа активност на Турция
е традиционно свързана и с износа на културно влияние към ареалите с мюсюлманско вероизповедание, чийто съвременен фокус се обвързва с идеите за
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неоосманизма (Тодорова, 2016). Последното обстоятелство намира различни
форми на разпространение в политическия и икономическия живот на България, засилвайки стереотипите ѝ за историческо родство с Османската империя
и Ориента.
Най-общо казано, геополитическото виждане за България абсорбира
най-характерните за Балканите представи на преходност и уязвимост. Наративите и стереотипите в дискурса (фиг. 3), произтичащи от геополитическата ѝ
преходност, придават на нейния образ черти на маргинал, буфер и периферия
в геополитическата конкуренция между Изтока и Запада. Евроатлантическата
принадлежност, като най-характерен дискурсивен стереотип в геополитическата ориентация на България, е в наративно противоречие с представите ѝ за цивилизационна идентичност, а в ретроспективен план – с ретро образа на най-верен сателит на СССР от периода на Студената война. Дискурсивната стигматизираща „битка за памет“ се усложнява и от положението ѝ в преддверието на
Ориента, засилващо маргиналния характер на нейния геополитически образ.

Фиг. 3. Основни дискурсивни стереотипи, формиращи образа
на геополитическото положение на България (изработка на автора)
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Фиг. 4. Ментална геополитическа карта на България (опаковка)
(изработка на автора)

Геополитическият наратив в артикулирането на българското национално
пространство с митологеми като мост, кръстопът и възел в югоизтока на Европа губи своето значение в позитивна семантика. Регионът, през който преминават главните маршрути на нелегални миграции и международни канали на разпространение на дрогата от Близкия изток към Европа, е изложен на системен
риск. Подобни обстоятелства придават на мостовете и кръстопътищата изразена нестабилност и като резултат ги натоварват с топофобна окраска. Последствията върху представите за България в това отношение са преобладаващо отрицателни – културно-политически буфер и периферия. Подвластна на подобни
стереотипи, менталната геополитическа карта за националното пространство
му придава черти на геополитически слабо, зависимо, периферно, раздвоено и
буферно (фиг. 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Геополитическият потенциал на България предопределя скромно „тегло“
в геополитическото взаимодействие с външния свят на глобално и регионално
равнище. Преплитането на дискурси и стереотипи с преобладаващо негативен
и двусмислен оттенък в нейния геополитически образ се стимулира от изразена
41

податливост в ориентацията ѝ. Резултатът – маргинален образ на непълноценен
геополитически субект, със силно ограничени способности за износ на геополитическо влияние и акумулиране на „мека сила“. Следствие от тази слабост
е задълбочаване представите на геополитическата ѝ зависимост (понастоящем
конюнктурно подвластна на евроатлантическите структури), съпроводени от
висока културно-политическа и икономическа уязвимост на нейното пространство.
Доколко България ще съумее да отслаби двусмислените и негативни геополитически представи за себе си с увеличаване на своята привлекателност
като политически субект, зависи от съвместяване на много фактори от външно
и вътрешно естество. Хипотетично разместване на геополитическите пластове
в бъдеще с промяна на влиянието на основните полюси на силата в Европа
несъмнено ще засегне съществено геополитическото положение на България,
поставяйки на изпитание вътрешните фактори от страна на външните. Затова от съществена необходимост е да се осъзнаят качествата (преди всичко от
националния елит) на националното пространство като ресурс за присвояване
на сила. В повечето случаи те произтичат от характера на пространството като
исторически и социален ориентир с балансиране на връзките между Изтока и
Запада. Този процес залага необходимостта от формиране на адекватна на променящите се геополитически призиви към България вътрешно- и въшнополитическа стратегия. Предприемането на навременни и адекватни действия в условия на (гео)политическа турбулентност е верен индикатор за геополитическо
съзряване, чието натрупване във времето се увенчава с авторитет на външно
признание (Бусыгина, Окунев, 2014). Следването на целенасочена стратегия на
България в това отношение несъмнено би намерило положително отражение
върху издигане на международния ѝ имидж. Повишаване на авторитета на България в представите на международната общественост засяга още активиране
на народната (в т.ч. културна) дипломация в международното взаимодействие с
цел натрупване на „мека сила“ под формата на привлекателност, лоялност, надеждност в международните отношения. Стремежът към акумулация на „мека
сила“ с едновременно ограничаване на конюнктурната сервилност към Запада
(в рамките на ЕС и НАТО) е другият необходим за страната геостратегически
подход днес. Съвместяването на двата типа инициативи във взаимодействието
на България с външния свят може да разкрие качествено различни измерения
на нейния геополитически образ с реализация на способности за отстояване на
националния интерес.
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В статията е анализирано недвижимото римско археологически наследство в туристически район Рила-Пирин като ресурс за туризъм; съвременно състояние на археологическите ценности като обекти за туризъм и териториално разположение и достъпност на археологическите ценности. Въз основа на анализа са предложени възможности
за развитие на културен туризъм на основата на недвижимото римско археологическо
наследство.
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RILA-PIRIN TOURIST REGION – OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT
OF CULTURAL TOURISM, BASED ON IMMOVABLE ROMAN
ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
Stela Stefanova
Abstract: The growing interest in the cultural heritage and the increasingly tangible
cultural motivation of tourists in their travels outline a clear trend for the imposition of
cultural tourism among the leading types of tourism. The sites from the Roman era, which
are distinguished by their recognizability and traditionally arouse great interest, are widely
used in the development of popular products of cultural tourism, imposed on the world tourist
market. The presence of a significant number of archeological sites from the Roman era on
the territory of Bulgaria, in the context of the tourism policy in the country and opportunities
for public support, incl. financial, are prerequisites for the development of successful products
based on archaeological heritage. The Roman archeological heritage as a significant part
of the common cultural and historical heritage in the tourism region Rila-Pirin, located in
1
Софийски университет, Геолого-географски факултет, Катедра „География на туризма“;
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Southwestern Bulgaria, is an essential resource for tourism. In this sense, in the present paper
we explore the opportunities for the development of cultural tourism based on the Roman
immovable heritage in the area. For this purpose, 17 sites are selected and analyzed. They
have been explored through archeological excavations, with preserved and visible on the
surface archaeological structures, accessible for visits by tourists, current tourist sites and
those with potential for development. All were visited as part of own field research. For the
purposes of the article, the immovable Roman archeological monuments are analyzed in
three aspects - as a resource for tourism; current state of the archeological monuments as
sites for tourism and territorial location and accessibility of the archeological monuments.
The condition of the sites is considered in terms of preservation, cultural value, exposure,
socialization, organization and functioning, location and distance from each other. The variety
of types of sites and discovered archeological structures, their degree of preservation, the
natural specifics of the territory in which they are located, and the discovered finds testify to
the high expositional and cultural value of the individual immovable Roman archeological
sites. Several main thematic hisorical lines have been identified in separate parts of the region,
which can be traced and presented - fortress network, village life, Romans and mineral waters,
early Christianity. According to the degree of assimilation and tourist suitability, 4 sites stand
out as established tourist attractions. (Nikopolis ad Nestum, Archaeological Park Sandanski,
Stenos Fortress, Tsari Mali grad), and the rest are considered mostly unknown and with
tourist potential. There are also some main positive and negative trends in the use of this type
of sites for tourism purposes, related to the projects, maintenance and preservation of the
integrity of archaeological structures and adjacent infrastructure, low overall level of tourism
marketing in terms of archaeological values, the question of the authenticity and quality of
the restorations of the sites. The potential possibilities for using the Roman heritage for the
purposes of cultural tourism are also pointed out. They refer to the development of cultural
tourism in two directions: cultural tourism based solely on immovable Roman archaeological
values within the Rila-Pirin tourist region and cultural tourism in which the immovable
Roman archaeological heritage is combined with other anthropogenic and natural landmarks.
in the tourist area. Possibilities are offered for combining the Roman sites on the basis of
their territorial location, where the other sites are situated around the main archeological
monuments, active tourist attractions. There are also opportunities for diversification of
the tourist offer by integrating the Roman sites with other traditional tourist attractions and
services - diversification and enrichment of the stay in the already established resorts, as part
of the programs for hiking, eco, mountain and cycling tourism, as well as part of cross-border
products. In conclusion, the Roman heritage as a significant resource for tourism reveals new
alternatives for tourism in the region, which will complement the traditional presentation of
the region as a destination for mountain, religious and pilgrimage, balneology, spa and wine
tourism.
Keywords: Immovable Roman archaeological heritage, tourism region Rila-Pirin,
cultural tourism

УВОД
Нарастващият интерес към културното наследство и все по-осезаемата културна мотивация на туристите при техните пътувания очертават ясна тенденция
за налагане на културния туризъм сред водещите видове туризъм. Успешното
му развитие зависи до голяма степен и от актуализиране и предлагане на нови
туристически продукти, свързани с културното наследство.
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Съвременната туристическа политика в България поставя специален фокус върху туризма, основан на културното наследство, значима част от което е
и римското археологическо наследство. Сред основните приоритети, заложени
в действащия план за развитие на културния туризъм 2020-2025 г. (2019), се
откроява и „реализация на България като целогодишна дестинация за културен
туризъм и постигане на отличителна идентичност“. През последните години в
страната са реализирани редица проекти по действащи европейски и национални програми в областта на културното наследство, насочени към разработване
на туристически атракции, регионални туристически продукти и маркетинг на
дестинациите. Водещи обекти при тези проекти са недвижимите археологически ценности. Като специфичен вид културно наследство те изискват извършването на редица дейности, предшестващи превръщането им в обекти, подходящи за туристически посещения. Сред тях са проучване, защита и опазване,
консервация, реставрация, експониране и социализация (Станилов, 2008; Алек
сиева, 2014; Стефанова, 2019; Garrod, Fyall, 2000).
Обектите от римската епоха, които се отличават със своята разпознаваемост и предизвикват традиционно голям интерес, са широко използвани при
разработване на популярни продукти, наложени на световния туристически
пазар. Наличието на значителен брой недвижими археологически ценности от
римската епоха на територията на България, в контекста и на развиваната у нас
туристическа политика и възможности за публична подкрепа, вкл. финансова,
са предпоставки за създаване на успешни продукти на базата на археологическото наследство.
Голямата концентрация на разнообразни недвижими римски археологически ценности в туристически район Рила-Пирин и важната стратегическа роля
на разглежданата територия в рамките на Римската империя са ключови за разглеждането му като потенциална дестинация за културен туризъм. Включването на повече римски обекти в различни туристически продукти, разкрива нови
перспективи и алтернативи за регионалното туристическо и икономическо развитие, което допълва традиционното представяне на района като дестинация за
планински, религиозен, винен и спа туризъм.
Предвид определянето на културно-историческия туризъм като разширена
специализация на туристическия район Рила-Пирин, от важно значение за развитието на туризма е един по-задълбочен анализ на археологическото наследство, в частност римското, което представлява съществен елемент от културното наследство в този край. Разкриването на неговия потенциал би допринесло
за популяризиране на района и създаване на нови туристически продукти и услуги, включващи различни по вид обекти.
В този смисъл целта на настоящото изследване е проследяване на възможностите за развитие на културен туризъм, основан на недвижимо римско
археологическо наследство, чрез анализ на състоянието на отделните римски
археологически обекти, което да онагледи атрактивността и степента им на усвоеност за целите на туризма.

4 Проблеми на географията, 2/2021 г.
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ОБЕКТ, ВРЕМЕВИ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Обект на изследване е недвижимото археологическо наследство от римската епоха (I-V в.) в туристически район Рила-Пирин2. По-конкретно в настоящото изследване са подбрани и анализирани 17 обекта от регистрираните в Археологическата карта на България (АКБ), които са проучвани чрез археологически
разкопки, със запазени и видими на повърхността археологически структури.
Всички те са обходени в рамките на собствено теренно проучване. Подбраните
за анализ недвижими ценности са достъпни за посещения от туристи, действащи като туристически обекти и такива с потенциал за разработване. Като потенциални се разглеждат онези с по-висока степен на съхраненост, стабилност и
обем на руините, с висока експозиционна стойност, възможност за изграждане
на туристически маршрут до обекта, сравнително лесна достъпност, в близост
и връзка с други културни и природни забележителности в района. Обектите на
недвижимото римско археологическо наследство са многопластови, използвани
през различни времеви периоди от Праисторията до Османския период, поради
което не могат да бъдат разглеждани единствено като римски. Всички те обаче
имат значима роля през римската епоха в района. Подбраните 17 обекта за изследване и анализ са ситуирани в 11 от общо 23 общини в района (фиг. 1).
МЕТОДИ И ДАННИ
С оглед постигане целта на изследването анализът за разкриване на възможностите за развитие на културен туризъм на основата на римското недвижимо археологическо наследство се извършва в 3 аспекта: недвижимото римско
археологическо наследство като ресурс за туризъм; съвременното състояние на
археологическите ценности като обекти за туризъм и териториалното разположение и достъпност до археологическите ценности.
Анализът на римското археологическо наследство като ресурс за туризъм
се извършва от гледна точка на състояние и атрактивност. Състоянието на обектите се определя от степента им на съхраненост, която се изразява в тяхната
физическа цялост, стабилност и обем на руините на повърхността. Атрактивността на обектите се определя от културната и познавателната им стойност,
концентрацията на находки и естетическата им стойност, вкл. и в контекста на
околната среда. Проследяват се основни характеристики на отделните обекти, в
т.ч. вид, местоположение, датировка, археологическо описание, степен на съхраненост на археологическите структури, артефакти и категория на културните
ценности.
Анализът на съвременното състояние на недвижимите археологически
ценности като функциониращи и потенциални обекти за туризъм се извършва
от гледна точка на експониране, социализация, организация и функциониране.
Той е направени в следните аспекти: специализирана намеса; изграждане на
2
Рило-Пиринският туристически район е един от деветте туристически района, определени
в Концепцията за туристическо райониране на България (2015)
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Фиг. 1. Карта на района и обектите на изследване
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инфраструктура, в т.ч.: инфраструктура за опазване на обекта (охранителни
и предпазни съоръжения, алейна мрежа и зони за придвижване), инфраструктура, свързана с основната дейност на обекта (информационен и посетителски център, експозиция), съпътстваща инфраструктура (заведения за хранене,
търговски обекти), техническа инфраструктура (осветителна система, паркинг,
санитарни помещения, места за отдих), информационна инфраструктура (указателни и информационни табели); обслужване на туристи (предлагани услуги
и съпътстващи прояви) и разпознаваемост (режим на достъп, реклама и популярност).
За по-голяма детайлност на анализа в зависимост от осъществените дейности, моментното състояние и режима на достъп недвижимите обекти са
систематизирани в следните групи: а) социализирани туристически обекти
(проследени в 3 подгрупи: с входна такса; без входна такса; временно не са в
експлоатация); б) обекти в процес на проучване, които добиват все по-широка
популярност в хода на археологическите разкопки, като са посещавани и от
индивидуални туристи (в 2 подгрупи: с входна такса и със свободен достъп);
в) обекти, при които са извършвани дейности, насочени към експонирането им,
и опити за създаване на условия за туристически посещения.
Чрез анализ на териториалното разположение и достъпност на обектите се
очертават възможностите за интегрираното им предлагане. Това е необходима
стъпка при създаването на туристически продукти, вкл. маршрути, включващи
комбинации от различни недвижими археологически ценности.
Използваните методи на изследване са теренно проучване, анализ на литературни източници, планови и стратегически документи, ведомствена информация, публични регистри, официални сайтове на общини, музеи и туристически атракции, устни интервюта, сравнителен анализ и др.
Основната информация за анализа на съвременното състояние на обектите
на римското наследство е събрана при собствено проучване на терен в периода
25 април – 10 май 2021 г. Информация за археологическите ценности е набавена
от Археологическата карта на България (АКБ), от литературни източници, вкл.
и относно проведените археологически разкопки и проучвания на съответните
обекти, стратегически и планови документи, Регистри на туристическите атракции (РТА), както и от устни интервюта със специалисти от местните музеи
(Археологически музей - Сандански, Общински исторически музей - Гоце Делчев, Исторически музей - Петрич).
РЕЗУЛТАТИ
АНАЛИЗ НА НЕДВИЖИМОТО РИМСКО АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
В РИЛО–ПИРИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН КАТО РЕСУРС ЗА ТУРИЗЪМ

Съвременната територия на туристически район Рила-Пирин е наситена
с множество археологически свидетелства за живота през римската епоха. В
исторически план това са земи, които в различни периоди са включени в римските провинции Тракия, Вътрешна Дакия и Македония. В Археологическата
карта на България регистрираните недвижими ценности от изследвания район
от римска епоха и Античност са общо 731 (табл. 1).
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Таблица 1.
Брой недвижими археологически ценности от римската епоха и Античността
в туристически район Рила-Пирин по области и общини
Области
Благоевград
Кюстендил
Софийска
Пазарджик

Общини
Всички общини от областта
(14)
Сапарева баня, Бобошево,
Дупница, Кочериново, Рила
Самоков, Костенец,
Долна баня
Белово

Римска епоха
118

Античност
516

20

40

11

4

2

20

В резултат от провежданите през годините теренни обхождания, сондажни
проучвания, спасителни и редовни разкопки са проучени/частично проучени
значителен брой недвижими ценности, при част от които са извършени консервация, реставрация, експониране и социализация.
Проучванията на селищния живот по долините на реките Струма и Места
са изключително активни през годините, като на някои от обектите продължават и до днес (Хераклея Синтика, Никополис ад Нестум, Сандански и др.).
С идването на римляните през II-I в. пр.н.е. тези земи са включени в римската провинция Македония, което оставя отпечатък върху културното развитие на
местното тракийско население. На мястото на стари тракийски селища, разположени на благоприятни места – край големи реки, топли минерални извори, оживени пътища и тържища, са основани градските центрове Никополис ад Нестум
край с. Гърмен, античният град при днешния гр. Сандански, Хераклея Синтика
при Рупите, Скаптопара при Благоевград, град Нейне при с. Долна Градешница
(Дремсизова-Нелчинова, 1987). Градовете са планирани и застроявани по римските градоустройствени закони и изисквания. Създадена е гъста мрежа от крепости, разположени на важни стратегически места и пътища. Част от крепостите
в района функционират като укрепени селища. Други изпълняват военностратегически функции като охрана на пътните артерии, чрез които е осигурявана
връзка между селищата, контрол върху завладените земи и оживена търговска
дейност. Главните пътища преминават именно по долините на реките Струма
и Места, откъдето се отклоняват и други пътища. Археологическите проучвания свидетелстват, че основните развивани занаяти са земеделие, железодобив,
керамично производство, търговия. В периода на ранното християнство (IV-VI
в.) с налагането на новата религия се променя културният облик на градовете и
селищата, в които християнският храм сe превръща в основен акцент.
В подножието на северните склонове на Рила е изграден военният лагер,
впоследствие и селище Германея. Неговото стратегическо местоположение се
определя от пресичането на два важни пътя: Пауталия – Филипопол и пътя от
Сердика по долината на р. Струма, който свързва Диагоналния път и Via Egnatia
(Стайкова-Александрова, Стайкова, 2003). Във връзка с железодобива, който е
най-важният момент в историята на Самоков през всички исторически епохи, в
римско и късноримско време се появяват множество крепости, свързани с това
производство и с опазването на суровината. Те опасват Самоковското поле, където става организацията на производството и защитата на суровината. Най-из53

вестната и най-важна от тези крепости е Шишманово кале. Стратегическо е
мястото и на крепостта Цари Мали град, съобразено с възможността за наблюдение на котловината и защита на нейната западна част. Възникналото селище е
съобразено с минералните извори в подножието, рудните залежи в целия район
и кръстопътното разположение спрямо два антични пътя. Крепостта се намира
в близост до древния военен, търговски и съобщителен път от Рим през Аквилея, Рагуза, Скупи, Пауталия, Германея, Филипопол, Константинопол, както и
до трудно достъпния, но най-пряк път към Македония. Стратегическо значение
е имала и крепостта Стенос, разположена в седловината между средногорските ридове. През Античността тук е изграден граничен тракийски пункт като
преграда между провинциите Тракия и Дакия. Важността на прохода Траянови
врата, носещ в древността името Суки, се определя от преминаващия от тук
главен път, пресичащ Балканския полуостров диагонално, от Белград до Константинопол – Виа Диагоналис. Древните римляни изграждат в прохода мрежа
от укрепления – отбранителни пунктове за охрана, които да възпират враговете,
нахлуващи в границите на империята. Важна част от тази охранителна система
е крепост Стенос, изградена върху възвишение, даващо отлична възможност за
наблюдение на целия район наоколо.
Разглежданите недвижими ценности представляват разнообразни по вид
обекти – градски центрове и селища, крепости, вили, базилики, бани, гробни
съоръжения и др., които представят характерни особености на провинциалноримския живот, култура и архитектура в района на изследване (табл. 2).
При преобладаваща част от обектите археологическите им структури са с
различна степен на съхраненост в отделните участъци. Във всички обекти са
налични структури със средна степен на съхраненост. На база целостта и запазения обем на структурите състоянието на обектите може да се определи като
средно задоволително, като се открояват едва пет обекта с по-добро състояние.
Разнообразието от находки, сред които мозайки, статуи, монети и различни
предмети на бита, е индикация за значението на отделните обекти в рамките
на разглеждания период и за тяхната научна стойност. Това се потвърждава и
от факта, че 10 от археологическите ценности са с категория национално значение. Обектите са носители на богата информация за различни исторически
периоди, което се потвърждава и от хронологическото им развитие. Използването на недвижимите археологически ценности в дълги периоди от време и
унаследяването им в различните епохи свидетелства както за значимостта им
в миналото, така и за високата им културна стойност днес, основаваща се на
възможността за добиване на широки познания. Чрез тези многопластови обекти могат да бъдат презентирани различните исторически периоди, а римската
епоха заема изключително важно място.
Разнообразието от типове обекти и разкрити археологически структури,
степента им на съхраненост, природните специфики на територията, в която
са разположени, и разкритите находки свидетелстват за висока експозиционна
стойност на отделните недвижими римски археологически обекти в Рило-Пиринския туристически район. Изведените особености на недвижимите ценности утвърждават общата висока атрактивност на римското наследство и като ресурс за
туризъм. На база на проучените обекти се определят няколко основни тематични
линии в отделни части от района, които могат да бъдат проследени и презентирани – крепостна мрежа, селищен живот, римски терми, ранно християнство.
54

55

V–І пр.Хр.;
ІІ-ІІІ в.;
ІV–VІ в.;
ХІІ–ХІV в.;
ХV–ХVІІ в.
ІІІ в.пр.Хр. –
XVII в.сл.Хр.

Датировка

Късноантична сграда⋆⋆;* нач. IV–Х в
(Единична постройка);
с. Дренково,
общ. Благоевград

Находки

Керамични съдове, метален накит,
монета, прозрачно
стъкло, тухли, керемиди
Керам. съдове, тегули от покрив, тежести за стан, жел.
предмети, накити,
стъклени фрагменти, монети
Разположение - на възвиш. на десния бряг на р. Места с отвесни Керамични съдове,
скални склонове от С, И и Ю – за естествена защита; заградена тухли
само от З, с порта вероятно дървена и обкована с желязо; запазени гнезда на залостващия я механизъм; естествено защитен
вход от голяма отвесна скала; останки от бойна пътека, бойници
и зъбери.
План - почти квадратна с полукръгли отбранителни бойни кули, Съдове, керемиди,
най-малко двуетажна, водоснабдена, канализирана и с парно
тухли
отопление; малък квадрибургий с функция да охранява пътя за
Пауталия. Разкрити са кухненско и стоп. складово помещение с
цели съдове с овъглени храни; винарна, градена от печени тухли,
измазани с хидрофобна мазилка водонепропусклива. Според
изследователите сградата е център за производство на вино.

Разположение - на високо възвиш. със стръмни склонове от
всички страни, с трапецовидна форма. Състои се от: цитадела с
многоъгълна отбр. кула и две кръгли отбранителни кули в СЗ и
СИ ъгъл. Разкрити са канали за вода при двете кули; основи на
постройки.
Състои се от: цитадела, стражева кула и помещения с различни
функции. Разкрити са основи на каменни зидове от постройки
и съоръжения, заобиколени от креп. стена, очертаваща пространство от ок. 6 дка с вътрешния град; извън креп. зидове се
предполага, че големината на селището е ок. 25-30 дка.

Археологическо описание

Римско археологическо наследство в туристически район Рила-Пирин

ІІ–VІ в.;
Момина кула ⋆⋆;* (креХІІ–ХІV в.
пост);
Възвишение Момина кула,
с. Кремен, общ. Банско

Име, вид
иместоположение
на обекта
Ситан кале ⋆⋆;* (крепост);
Възв. Калята в подножието на Пирин,
гр. Банско, общ. Банско
Крепост ⋆,⋆⋆; *;
Местност „Св. Никола“,
гр. Банско, общ. Банско

Таблица 2.
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V хил.; ХVІ–І в.
пр. Хр.;
І–ІV в.;
ІV–VІ в.;
Х–ХІІІ в.

ІІ–VІ в.;
IX–XIII в.

I –ХV в.

Никополис ад Нестум
⋆⋆,⋆⋆⋆;** (град);
с. Гърмен, общ. Гърмен

Градището ⋆⋆ ;**
(крепост)
с. Дъбница, общ. Гърмен

II–VI в.
Ант. селище ⋆⋆,⋆⋆⋆; *
АМ Струма, между с.
Покровник и с. Зелен дол,
общ. Благоевград

Чуката ⋆,⋆⋆;* (крепост);
Възвишение Чуката,
с. Зелен дол,
общ. Благоевград

План - издължена правоъгълна форма; по една U-образна отбр.
кула на двете дълги стени. Изцяло е очертана южната креп. стена; проследени са зап., изт. и сев. креп. стени; две правоъгълни
помещения на юж. стена; правоъгълна отбр. кула на сев. креп.
стена; 3 стъпала на стълбата, водеща към горните етажи на кулата и бойната пътека на креп. стена.
Разкрити са пещи за керамика; римска фамилна гробница с широк двор ок. 1 дка и централна сграда с гробно-възпоменателни
функции, с две гробни камери, в едната погребение на мъж,
преддверие и стълби; римска вила с над 40 помещения - баня,
два вътрешни и два външни двора; пещи; раннохристиянска едноапсидна, еднокорабна църква.
Основан 106 г. от имп. Траян. Разкрити са: южната креп. стена
с порта и 2 почти квадратни кули, 4 кръгли кули; голяма част от
изт. и зап. креп. стена с 1 U-образна кула на и 1 правоъгълна;
банска постройка - терми с характерна за епохата планова схема
- аподитериум (съблекалня), фригидариум (студен басейн), калдариум (горещ басейн); отопл. инсталация хипокауст, 3 магазина
и общ. тоалетна; богато перистилно жилище с мраморна колонада и покрит портик.
Оградена е с 2 крепостни стени, вътр. стена огражда цитаделата.
Извън тях се намира подградието (за обикновеното население).
От укреплението са запазени части от външните креп. стени с
размери до 4 м. Разкрито е водохранилище, преустроено в параклис. В Античността обектът е бил втори по големина в ЮЗ
България след Никополис ад Нестум. Под крепостта е запазен
римски път.

Керамика,
керамична тръби

Керамична лампа,
тежест, водопроводни тръби, съдове,
керемиди, метално
конско снаряжение,
монети, стъклен
съд, тухли

Керамична тежест,
керамични съдове,
керемиди, монети,
тухли

Керамични съдове,
керемиди
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IV пр.Хр.– V в.

Основан от Филип II Македонски в ср. IV пр.Хр., център на
Мраморни статуи,
Средна Струма в продължение на ок. 800 г. От II в. пр.Хр. – под архит. детайли,
римска власт. Разкрити са част от центр. площад с гражданска
керамични съдове,
базилика, търг. и религиозни верижни помещения, стълбища към монети, метални
кварталите по хълма, голяма общ. сграда, преобразувана по-къс- оръдия, теракота,
но в раннохрист. базилика, пешеходна зона (ареа) с каменни пло- маски
чи; жил. сгради, занаятчийски квартал, части от канализационна
мрежа; две представителни стълбища, части от богато украсен
фонтан и различни архит. елементи; част от трасето на римската
креп. стена.
Разкрити са Епископска базилика с баптистерий, богата худ. ук- Мозайки, архит.
Античен град ⋆⋆,⋆⋆⋆;** IV–VI в.
раса и мраморна декорация; базилика на еп. Йоан с многоцветни елементи
базилики;
мозайки; раннохристиянски к-кс с трикорабна базилика от ср. IV
гр. Сандански,
в. с нартекс и атрий, част от антична улица кардо максимус, пообщ. Сандански
мещения на север от базиликата, антични гробници.
I
хил.
пр.Хр.
Свързана с историята на ранното християнство, трикорабна
Архит. елементи,
Базилика ⋆,⋆⋆;*;
IV
в;
IV–VI
в.
епископска
базилика
с
баптистерий.
Разкрити
са
басейн,
вътр.
мозайки, стъклени
с. Микрево,
двор
атриум
(за
ритуално
измиване),
нартекс,
амвон,
наос
и
съдове, керамика
общ. Струмяни
всички елементи от тази епоха, както и запазени мозайки. По
своето предназначение и функции е свързана с епископския духовен център Партикополис (Сандански).
Късноантична крепост в ХІV–ХІІІ в.;
Площ - ок. 2 дка. Разположение - на стръмно възвишение близо Керамични съдове,
м. „Св. Димитър“ ⋆,⋆⋆;** ХІІ–ІХ в.; ІV–І в. до десния бряг на р. Места, охранявала пътя покрай реката. От керемиди, тухли
(крепост);
пр.Хр.;
С – дълбок врязан дол, от Ю – две крепостни стени: външна от
Възвишение „Св. Дими- ІV–VІ в.;
Късната античност и вътрешна от Средновековието. Разкрити са
тър“,
ХІ–ХІV в.
полукръгли отбранителни кули в ЮИ край на стената и в средагр. Хаджидимово,
та на западната крепостна стена; останки от крепостна църква;
общ. Хаджидимово
останки от две помещения със складови функции, в едното са
открити питоси.

Хераклея Синтика
⋆⋆,⋆⋆⋆;** (град);
Местност Кожух,
с. Рупите, общ. Петрич
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II - VI в.

Германея ⋆,⋆⋆,⋆⋆⋆ ;**
(военен лагер);
гр. Сапарева баня,
общ. Сапарева баня

Разположение - на възв. с много стръмни и труднодостъпни
склонове, от С е непристъпна. Зидовете са върху скалните ръбове. Разкрити са вътрешна и външна крепост; кула от сев. страна;
в крепостта – жил. и стоп. сгради със складови помещения и
вкопани долиуми.
Крепост с четириъгълна форма с четири порти, фланкирани с по
две четириъгълни кули. Разкрити са части от правоъгълни сгради и помещения, масивни зидове, изт. и зап. порта на крепостта,
засводена римска гробница.

Керамични и метални находки, архит.
фрагменти, подова
мозайка, оброчни
плочки
Керамични съдове,
керемиди, монета,
стъклен съд, тухли,
долиуми, животински кости
Монети, накити,
стрели и части от
въоръжение, инстр.,
керамика, архит.
детайли
Каменни архит.
детайли, керамични
съдове

Битови предмети,
керамика, монети,
метални находки

Източници: Димитрова-Милчева, 2002; Александрова, Стайкова, 2003; Петков, Ценова, 2005; Божинова, 2008, 2020; Баряков, 2014, 2018, 2019; Стайкова- Величков, 2016; Хаджиангелов, 2016 а), 2016 б); Цветков, 2016, 2020, 2021; Комитова, 2018, 2019; Чолаков, 2021 а), 2021 б);

Степен на съхраненост: ⋆ниска; ⋆⋆средна; ⋆⋆⋆ висока
Категория недвижими културни ценности: * местно значение; ** национално значение

Стенос ⋆⋆; ** (кастел);
Местн. Марково кале,
с. Долна Василица,
общ. Костенец

кр. IV в. – кр. на С правоъгълна форма с една триъгълна кула от югоизток и две
VI в.
петоъгълни островърхи кули, фланкиращи портата от северозапад; потерни и тунел до реката за снабдяване с вода и бягство;
аркада, заобикаляща вътрешния двор от всички страни. Градеж
- смесена техника с пояси от 5 реда тухли.
Цари Мали град⋆,⋆⋆ ; ** VIII–Vв.пр.Хр.; Площ - 1 hа, оградена от крепостната стена. От III в. - оградна
III – ср. IV в;
стена от дървени колове и плет, обмазана с глина; от IV в. - ка(крепост);
с. Белчин, общ. Самоков 60-те на IV–VI в. менна креп. стена, подсилена с няколко кули; от VI в. - преградната северна креп. стена с две мощни ъглови правоъгълни кули и
креп. порта Разкрити са езическо светилище и СЗ кула.
Площ - ок. 25 дка. Състои се от подградие, същински град, ограШишманово кале ⋆,⋆⋆; ** V–І в. пр.Хр.;
І–ІІІ в.;
ден с креп. стени и цитадела. Разкрити са две раннохристиянски
(крепост, селище)
ІV–VІ в.;
църкви (№1 в подградието, №2 - еднокорабна базилика на възвиШишманов рид,
шението, СЗ извън креп. стени вероятно епископско седалище);
с. Доспей, общ. Самоков ХІ–ХІV в.
креп. стени; отбр. кула, стоп., складови и жил. постройки и улици.

ІV хил.; ХVІ–Х
в.; ІІІ–І в. пр.Хр.;
І–ІІІ в.; ІV–VІ в.;
Х–ХІV в.

Калята ⋆,⋆⋆ ;**
(крепост, селище)
Възвишение Калята,
гр. Якоруда, общ. Якоруда

АНАЛИЗ НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ РИМСКИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ КАТО ОБЕКТИ ЗА ТУРИЗЪМ

В резултат от събраната информация на терен и по литературни източници, организирана в Табл. 3 и коментирана по определените по-горе аспекти,
е анализирано актуалното състояние на недвижимите римски археологически
ценности като обекти за туризъм. Анализът разкрива туристическата им пригодност и степен на усвоеност за целите на туризма, което е необходима стъпка
при извеждане на възможностите за развитие на културен туризъм.
Прегледът на недвижимите археологически ценности в района показва наличието на сериозен туристически ресурс, усвоен в различна степен в отделните общини, който може да бъде разработван и използван при създаването на
разнообразни туристически продукти. Прави впечатление сравнително големият брой реализирани проекти3 насочени към създаване на туристически атракции и развитие на туризма, именно на основата на археологическите ценности.
При 9 от обектите са осъществени дейности по социализация, които в различна
степен отговарят на заложените цели за превръщането им в атракции, популяризирането на района и развитието на туризма. Доминиращи остават ценностите, които въпреки реализираните проекти остават неразпознаваеми, обект
на единични туристически посещения, чиито потенциал не е разгърнат в пълна
степен.
Като утвърдени туристически атракции се открояват Никополис ад Нестум,
Археологически парк Сандански, Цари Мали град и крепост Стенос (табл. 3).
Това са обектите, при които туристическият потенциал е реализиран
най-успешно и съответно привличат най-голям туристически интерес. При два
от тях, Никополис ад Нестум и Стенос, се отчита необходимост от подобряване
на инфраструктурата (техническата и информационната) с цел повишаване на
атрактивността им. Друг проблемен момент са реализираните консервационно-реставрационни дейности при крепост Стенос, които срещат неодобрение-

1.Никополис ад Нестум - „Градът на победата до Места - възстановяване и поддържане на
обект на културно наследство” (2008 г). и „Реставрация, консервация и социализация на късно
античен град Никополис ад Нестум“ (2013 г.).
2. Археологически парк Сандански - „Сандански – зората на ранното християнство“
(2015 г.).
3. Цари Мали Град - „Реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк Цари Мали град” (2013 г).
4. Крепост Стенос - „Развитие на културното наследство на община Костенец чрез възстановяване и популяризиране на крепостта „Стенос“ при прохода Траянови врата“ (2015 г.).
5. Археологически комплекс „Св. Никола“ и крепостта Ситан кале - „Банско - кръстопът на
цивилизациите“ (2013 г.).
6. Късноантична крепост в м. Св. Димитър, Хаджидимово - „Създаване на интегриран продукт на културния туризъм чрез развитие на културно – историческите паметници и човешките
ресурси в Община Хаджидимово“ (2008 г.).
7. Късноантична сграда при с. Дренково - „Консервация и реставрация на археологически
обект: „Късноантична сграда - с. Дренково“ и превръщането му в завършен туристически продукт“ (2008 г.) и „Долината на Струма“ (2015 г.).
8. Калята, Якоруда -„Средновековна Якоруда. На пътя на дървесината, катрана, виното!“
(2007 г.).
3
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Цари Мали Град Консервация, Охранителни
реставрация и преградни
съоръжения,
алейна мрежа

Паркинг,
осветителна с-ма,
санитарни
помещения

услуги

събития

Реклама

Беседа,
100 НТО*
вкл. и на
РТА**;
чужд език;
сайт на музей
атракц.
и община
влакче;
стрелба с
лък; облекла от рим.
епоха
Каса; са- Търг.
Общ.
Инф. и
Беседа,
Концерти, 100 НТО
мостоятел- обекти и платен
указателни вкл. и на изложби, РТА;
на експози- заведения в паркинг; табели
чужд език сватбени Сайтове –
ция
централна осв. с-ма,
ритуали, собствен, на
градска
санитарни
образоват. музей и обсреда
помещения
програми щина
Самост.
Заведения Паркинг, Инф. и ука- Беседа,
Фести
100 НТО
експозиция за хранене, фуникуляр; зат. табели вкл. и на вали, въз- РТА;
с находки питейни
зона за отчужд език становки, Сайтове –
от архео- заведения дих, съор.
концерти, собствен, на
лог. проуч- и търг.
за спорт на
лекции,
музей и обвания
обекти
открито
изложби, щина
работилници

Консервация, Охранителни Каса
реставрация и преградни
съоръжения,
алейна мрежа

Археологически Консервация, Охранителни
парк Сандански реставрация и преградни
съоръжения,
алейна мрежа

Никополис ад
Нестум

информа
ционна

Обслужване

Съвременно състояние на недвижимите римски археологически ценности като обекти за туризъм

Инфраструктура на обекта:
Специализи за опазване за основна съпътства- техничеОбекти
рана намеса на обекта
дейност ща туристи
ска
ческа
1. Социализирани недвижими археологически обекти
- Обекти с входна такса

Таблица 3.
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Консервация, Охранителни
реставрация съоръжения,
преградни
съоръжения,
алейна мрежа

-

Късноантична
Консервация, Защитни покрепост в
реставрация крития на част
м. „Св.Димитър“,
от структуХаджидимово
рите, алея за
придвижване

Късноантична
сграда при
с. Дренково

Консервация, Ограда и зареставрация ключен

2 фургона
-изоставени

- Обекти, които временно не са в експлоатация

-

-

Тур. инф.
център с
експозиционна и
прожекционна
зала

Консервация, Тур. пътеки
реставрация със стъпала и
обезопасителни парапети

Крепост
Ситан кале

Археологически Консервация, Тур. пътеки
комплекс
реставрация със стъпала и
„Св. Никола“
обезопасителни парапети

- Обекти без входна такса

Стенос

-

-

-

-

Вендинг
машина

Липсва

Паркинг;
места за
отдих и
почивка

Кътове за
отдих и
почивка

Кътове за
отдих и
почивка

Указателни
табели

Инф. табели – част
от тях изпочупени

Инф. (двуезични) и
указат. табели

Инф. (двуезични) и
указат. табели

-

-

-

-

Паркинг, Инф. и ука- Беседа,
осв. с-ма; зат. табели вкл. и на
хим. тоачужд език
летна; места за отдих

-

-

-

-

Табела в с. Зелен дол; сайт
на музей

-

РТА;
сайтове на
община и хотели

РТА;
сайтове на
община и хотели

Тематичен 100 НТО;
фестивал, РТА;
(2018, 2019 сайт на обг.)
щина
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Крепост Градището,
с. Дъбница
Базилика край
с. Микрево

Консервация

Защитно
покритие

Крепост Калята, Консервация
Якоруда

Крепост Чуката, Консервация
с. Зелен дол

-

-

-

-

-

-

-

-

- с входна такса
Хераклея Син- Консервация ИмпровиИмпротика
зирани алеи визирна
между археол. експозиция
структури
с архит.
фрагменти
- със свободен достъп

Археологически Консервация, Ограда и запарк
реставрация ключен; охрадо АМ Струма
на; защитни
покрития на
структурите;
алеи за придвижване
2. Археологически обекти в процес на проучване

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Паркинг

Паркинг,
места за
отдих
-

Указат.
табели

-

2 табели с
името на
проекта за
социализация

-

-

-

-

-

Двуезични Беседа,
инф. табла вкл. и на
и указат. чужд език
табели

Двуезични
инф. табели

-

-

-

-

-

-

РТА

-

Табела със
забележ. в
района
Сайт на община

100 НТО
РТА; сайт
на музей и
Archaeologica
bulgarica

Сайт на музей
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-

Консервация,
реставрация

-

-

-

Експозиция при
гробница в
х-л „Релакса“; архит.
фрагменти
в двора на
ц-ва „Св.
Никола“

-

-

-

-

Търг.
Градски
обекти и паркинг
заведения в
централна
градска
среда

-

Насочващи
табели

-

Инф. и
указателни
табели

*100 НТО – 100 Национални туристически обекта; ** РТА - Регистър на туристическите атракции
Източници: собствено теренно проучване, АКБ

Крепост Момина
кула

Германея

Крепост „Шиш- Консервация Импр. алеи
маново кале“
между археолог. структури

3. Проучени/частично проучени обекти, които са частично експонирани

-

-

-

-

-

-

Тур.
сайтове

РТА - Западна порта

РТА;
сайт на музей

то на част от специалистите. То е породено от допуснати увреждания на оригиналните структури, загуба на автентичност и отличителни характеристики
(Йорданова, 2015). Макар подобни дискусии да се водят и за реставрациите на
Цари Мали град, крепостта се очертава като изключително популярна забележителност сред различни групи туристи, най-вече заради близостта до София
и създадените условия за прекарване на свободното време. Природната среда,
инфраструктурата, предлаганите услуги и атракции на обекта го утвърждават
едновременно и като историческа атракция, и като социално пространство,
подходящо за разходка и прекарване на свободното време. Разположението на
Никополис ад Нестум, голямата му площ и обособените алеи също предполагат
възможност за приятна разходка по време на обиколката на руините и прекарване на по-дълго време в границите на обекта. Продължаващите археологически
проучвания на Никополис ад Нестум и Цари Мали град разкриват възможност
за експониране на нови участъци, а наблюдаването на археологически разкопки
на място придава допълнителна атрактивност на обектите. Като нереализиран
потенциал могат да се разглеждат и проучените и видими на терен без специализирана намеса, но достъпни за посещения археологически структури (гробници), разположени в централната градска част на Сандански. При подходящо
интегриране в градската среда и социализация разкритите структури са подходящи обекти за превръщане в допълнителни атракции, чрез които да се разшири Археологическият парк. Те са възможност за разнообразяване на туристическото предлагане чрез включването им в културно-туристически продукти,
които да утвърдят облика на града като културно-археологически туристически
център.
Като един от най-популярните археологически обекти в страната и водеща
туристическа атракция в района през последните години се налага и Хераклея Синтика (табл. 3). Археологическите проучвания и разкрития на обекта,
които могат да се наблюдават както на място, така и виртуално на сайта на
Archaeologia Bulgarica, предизвикват изключително голям туристически интерес. Въпреки че до момента липсва проект за социализация, а условията за неговото посещение са по-скоро полеви, античният град има изключително висока посещаемост, резултат и от разположението му в непосредствена близост до
Рупите. Големият му потенциал като туристическа атракция и възможностите
за бъдещото му развитие се определят от продължаващите разкопки, податките
и очакванията за нови сериозни разкрития, средата, в която се намира, голямата
му територия и високия интерес към него.
Предимно непознати за туристите са археологическият комплекс „Св. Никола“, крепостта Ситан кале и късноантичната крепост в местността „Св. Димитър“, Хаджидимово (табл. 3) . Тези три обекта, които въпреки реализираните
дейности по социализацията им, все още не са утвърдени като разпознаваеми
туристически атракции. Обектите в района на Банско са разработени като приятни места за разходка в гористи местности в Пирин, но все още не са сред
популярните местни забележителности. Експонираните структури в Хаджидимово са познати предимно на местните жители най-вече като място за прекарване на свободното време. И при трите обекта се наблюдава необходимост от
по-добра поддръжка и по-сериозно популяризиране, чрез което да се увеличи
туристическият интерес към тях.
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Като потенциални обекти за туризъм могат да се разглеждат вече социализираните, които се очаква да бъдат отворени за посещения; тези в процес на
проучване и частично социализираните със свободен достъп. Реализирането на
туристическия потенциал на обектите в разкопки (крепост Чуката при с. Зелен
дол, Калята при Якоруда, крепост Градището при с. Дъбница, базилика край
с. Микрево) е свързано с осъществяване на реставрационно-консервационни
дейности, експониране и социализация след приключване на археологическите
проучвания, заявени като амбиция от страна на местните власти. Туристическият потенциал на отделните обекти се крие както във високата им научна стойност, така и в съхранените археологически структури и местоположението им.
Макар и социализирани, достъпът до късноантичната сграда в Дренково и
Археологическия парк до магистрала Струма е ограничен като в момента единствено могат да бъдат наблюдавани през загражденията (табл. 3). Наложително
е предприемането на дейности от страна на община Благоевград, свързани с
подобряване на инфраструктурата, както и осигуряването на екскурзоводи и
охрана, необходими за отварянето и функционирането на обектите като туристически. Обектът, който се очаква да предизвика най-голям интерес, е Археологическият парк до магистрала Струма. Това се дължи както на медийния шум
покрай разкопките и недоволството от унищожаването на археологическите
структури, така и от последвалото преместване на част от античните сгради и
оформянето на обособена зона за експонирането им в границите на сервитута
на магистралата. Този комплекс от римската епоха се превръща в първия музей
in sito, открит по трасето на новостроящите се магистрали, като са засвидетелствани амбиции и намерения от страна на местните власти за превръщането му в популярна туристическа атракция. Самото му местоположение е предпоставка за постоянен туристопоток, а реализирането на потенциала на обекта
зависи от начина, по който общината ще изпълни предвидените дейности по
доизграждане на инфраструктурата и ще организира функционирането на туристическата атракция.
Частично социализираните обекти със свободен достъп (Германея, крепост
Шишманово кале, крепост Момина кула) са още една група, която разкрива
нереализирания напълно потенциал на археологическото наследство в района.
Те се нуждаят от по-сериозна поддръжка, популяризиране и атрактивно презентиране.
В резултат от анализа на състоянието на недвижимите археологически ценности от римската епоха и тяхната социализация са изведени някои основни
положителни и негативни тенденции при използването на този тип обекти за
целите на туризма.
Като положителна тенденция може да се изведе инициативата на местните
общини за реализиране на проекти, насочени към консервация, реставрация и
експониране на недвижимите ценности, превръщането им в туристически атракции и създаването на конкурентноспособни туристически продукти. Чрез
тях се търсят възможности за повишаване привлекателността и атрактивността
на туристическото предлагане в отделните общини. Осъществяването на подобни проекти е предпоставка за популяризиране на местното културно наследство
като същевременно е начин за осигуряване на защита и опазване на археологическите ценности.
5 Проблеми на географията, 2/2021 г.
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Същевременно за обектите, оставени на свободен достъп след приключване на проектите, именно поддържането и съхраняването на целостта на археологическите структури и изградената прилежаща инфраструктура се оказват
недостатъчно ефективни. Под съмнение остава и капацитетът на общините да
стопанисват, управляват, поддържат и опазват подобен тип туристически атракции. Към този проблем насочва състоянието на част от посетените обекти в
Дренково, Сапарева баня, Хаджидимово, както и крепостите Ситан кале и Археологически комплекс „Св. Никола.
Въпреки осъществените дейности по социализация голяма част от обектите не са достатъчно популярни и разпознаваеми, като потенциалът им не
се използва и реализира пълноценно (Ситан кале, Археологически комплекс
„Св. Никола“, Германея, крепост в Хаджидимово, антична сграда в Дренково).
Констатира се ниско общо равнище на туристическия маркетинг по отношение
на археологическите ценности. Към момента състоянието им, свързано с информационната обезпеченост и атрактивност, насочва, че самостоятелно те не
биха представлявали значителен актив за културния туризъм. На този етап са
по-подходящи като допълващ актив за традиционно развиваните видове туризъм в района.
Друг съществен и противоречив момент, който трябва да бъде отчетен в резултат от реализирането на проектите за социализация на този тип ценности, е
качеството на реставрациите. През последните години в научните среди широко се обсъжда въпросът за автентичността на паметниците и хипотетичните им
възстановки. Една част от изследователите са на мнение, че археологическите
паметници трябва да бъдат реконструирани, като се основават на археологически проучвания, аналогии с други сходни обекти и различни изображения
(Хаджиангелов, 2015). Примери за възстановени обекти в района на изследване са крепостите при с. Белчин (Цари Мали град) и Стенос. Същевременно
въпросните възстановки пораждат редица дискусии – доколко тези познания
дават реална представа за паметника и дали тези хипотетични реконструкции
запазват или увреждат и обезличават ценностите. Дали подменят информацията, поради което структурите губят своята автентичност и историчност, които
следва да бъдат водещи при експонирането и презентирането им. Ето защо част
от експертите се обявяват твърдо за запазване на автентичността на културните
паметници, която определят за водеща при експонирането и която не трябва
да се пренебрегва заради естетическия вид на паметника. Реставрациите и реконструкциите не бива да се извършват за сметка на оригиналните градежи и
автентичността на археологическите структури. Съвременните технологии за
визуализация са подходящо средство за подсилване на експозиционните качества на запазените археологически останки особено там, където структурите
са съхранени в по-малка степен. Подобряване на презентирането на римските
археологически обекти и улесняване на възприемането им може да бъде постигнато чрез използване на модерни технологии и изграждане на допълнителни
съоръжения и постройки в рамките на обектите (експозиционни зали, информационен център и др.), които обаче не трябва да нарушават целостта им или да
влияят върху тяхната автентичност.
Реализирането на проектите трябва да бъде съобразено със състоянието и
спецификите на ценностите, както и с околната среда. Необходима е ясна визия
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за това как най-добре да се съхранят и презентират археологическите структури, съобразено и с пазарния сегмент, към който ще са насочени впоследствие.
От важно значение за правилния подбор на археологически атракции за включване в определени продукти е ясното разграничаване на отделните категориите
– археологически обект, парк, музей на открито, комплекс, резерват. Създаването на подобни атракции трябва да е съобразено с общоприети условия и критерии, които недвусмислено да насочват към състоянието и услугите, които са
определящи за всяка една категория.
АНАЛИЗ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТЪПНОСТ
НА НЕДВИЖИМИТЕ РИМСКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Разположението на археологическите обект, анализирани в настоящото изследване, може да се обобщи по следния начин –по-голямата част от тях са по
долините на на реките Струма (Късноантична сграда при с. Дренково, Крепост
Чуката при с. Зелен дол, Археологически парк до магистрала Струма, Археологически парк Сандански, базилика край с. Микрево, Хераклея Синтика) и Места (Никополис ад Нестум, крепост при с. Дъбница, крепост в м. „Св. Димитър“,
Ситан кале, Археологически комплекс „Св. Никола“, крепост Момина кула);
по Клисурски проход, между северните склонове на Рила и Верила (Германея,
Цари Мали град, крепост Шишманово кале) и между средногорските ридове
(крепост Стенос). Разположението на обектите следва основните пътни артерии в района (магистрала Струма с продължаващ първокласен път до Кулата и
второкласни Симитли–Банско–Гоце Делчев–ГКПП Илинден, Симитли–Разлог–
Юндола, Дупница–Самоков–Костенец, вкл. третокласни и общински пътища до
отделните обекти). Унаследените римски пътища, използвани за придвижване
и търговия в миналото, благоприятстват съвременната транспортна достъпност
до античните обекти, разположени по протежението им, като дават възможност
за развитие на туризъм.
Местоположението на обектите - няколко обекта в границите на една община и обекти, разположени в различни общини (фиг. 1) предполага възможност за вътрешно и междуобщинска интеграция и създаване на интегрирани
туристически продукти. Наличието на две външни граници (с Гърция и Република Северна Македония) и изградените конролно-пропускателни пунктове са
предпоставка за регионално сътрудничество в областта на туризма и създаване
на трансгранични туристически продукти на основата на широко разпознаваемото на Балканите римско археологическо наследство.
Преобладаваща част от обектите са разположени в близост до населени
места или в градски центрове. По-отдалечени са единствено крепостите Стенос, Ситан кале и Археологически комплекс „Св. Никола“. Обектите са достъпни с автомобилен и обществен транспорт. Изключение прави крепостта при
Траянови врата, чието разположение не позволява достъп с обществен превоз.
Местоположението на част от обектите в планинска гориста местност (Ситан
кале, Археологически комплекс „Св. Никола“, крепост Момина кула, крепост
Калята) е свързано с необходимостта от пешеходен преход до обектите.
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Възможностите за комбинации между отделните недвижими римски археологически обекти в района е пряко зависимо от разположението им, особеностите на релефа и териториалната им отдалеченост им един от друг. В
зависимост от разстоянието помежду им, измерено в km, те са разделени в 9
групи. Групите са формирани на база отдалеченост на обектите през 25 km,
както следва: до 25 km; 26–50 km; 51–75 km; 76–100 km; 101–125 km; 126–150
km; 151–175 km и над 175 km. По този начин ясно се открояват най-близките
и най-отдалечените един от друг обекти в територията на изследване. По брой
комбинации в низходящ ред резултатите са следните: 32 (76-100 km); 24 (51-75
km); 21 (101–125 km); 16 (126–150 km); 11 (до 25 km); по 8 (26–50 km), (151–175
km) и над 175 km. На база на резултатите могат да бъдат обособени 4 групи по
отдалеченост на обектите: с голяма, средна, малка и много малка със следното
процентно съотношение – 43,75 : 41,41 : 6,25 : 8,59 %. Тази не особено благоприятна отдалеченост между обектите в по-голямата си част изисква внимателно комбиниране при организиране на маршрути или друг вид интегрирани продукти. Предвид и планинския релеф на района, разработването на интегрирани
продукти ще е целесъобразно при много малка и малка отдалеченост.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ, ОСНОВАН
НА НЕДВИЖИМО РИМСКО АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Възможностите за развитие на туризъм, основан на римско археологическо
наследство, се свързват, от една страна, с наличието на подходящ ресурс – голям брой разнообразни по вид, атрактивни, достъпни и видими на терен недвижими ценности с висока научна и експозиционна стойност, а от друга – с археологическите проучвания и местната инициатива за социализация на недвижимите археологически ценности. Засвидетелстваните опити за превръщане на
отделни археологически обекти в туристически атракции чрез изпълнение на
проекти е показателно за припознаването на археологическото наследство като
ресурс със значителен потенциал. Същевременно спорните резултати от реализираните проекти насочват към заключението, че е необходимо преосмисляне
на подхода и дейностите.
В резултат на направените анализи на римското археологическо наследство като ресурс за туризъм, на състоянието и функционирането на недвижимите ценности като обекти за туризъм и на териториално разположение и
достъпност са изведени потенциални възможности за използване на римското
наследство за целите на културния туризъм. Те се отнасят до развитие на културен туризъм в две насоки: а) културен туризъм, основан само на недвижимите
римски археологически обекти в границите на туристическия район Рила-Пирин; б) на културен туризъм, при който недвижимото римско археологическо
наследство е в съчетание с други антропогенни и природни забележителности
в туристическия район.
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 Културен туризъм, основан само на недвижимото римско археологическо наследство в границите на туристическия район Рила-Пирин
Предвид състоянието и атрактивността на недвижимите римски археологически ценности като ресурс и като обекти за туризъм се очертава необходимостта от интегрираното им предлагане. Разработени като отделни атракции, не
всички обекти са в състояние да привличат голям туристически интерес. По-голяма перспектива следва да се търси именно в комбинираното им представяне,
както и интегриране със средата, съответно с местните природни и антропогенни забележителности. По този начин в по-голяма степен ще се популяризират и
отделните обекти. Това би носило и ползи за повече общини, тъй като самостоятелното разработване на отделни атракции се оказва недостатъчно ефективно.
В резултат от направените анализи на база особеностите на релефа и пътните артерии в района на първо място са обособени три основни направления
(по р. Струма, по р. Места и по склоновете на Рила, Верила и Средна гора), в
които са ситуирани всички обекти (табл. 4). В зависимост от отстоянията помежду им са разпределени и в групи, които представят възможните комбинации
между най-близко разположените обекти. Въз основа на тези комбинации и на
допълнителен анализ и комплексни оценки на обектите, които е необходимо да
се направят на следващ етап, могат да се разработват конкретни интегрирани
туристически продукти, които да се насочват към определени целеви пазари.
Таблица 4.
Разпределение на римските недвижими археологически обекти по направления,
групи и общини
Направление/
Общини
група
По р. Струма
Група 1
Благоевград
Група 2
По р. Места
Група 1

Петрич
Сандански
Струмяни

Римски недвижими археологически обекти
водещ
съпътстващ/и
Археологически парк Късноантична сграда при
до магистрала Струма с. Дренково; Крепост Чуката, с. Зелен дол
Хераклея Синтика
Археологически парк
Базилика край с. Микрево

Банско

Крепост Ситан кале;
Археологически комплекс
„Св. Никола“;
Крепост Момина кула
Гоце Делчев
Крепост Момина кула
Якоруда
Крепост Калята , Якоруда
Група 2
Гърмен
Никополис ад Нестум Градището в с. Дъбница
Хаджидимово
Късноантична крепост в
м. Св. Димитър
По склоновете на Рила, Верила и Средна гора
Група 1
Самоков
Цари Мали град
Шишманово кале
Сапарева баня
Германея
Група 2
Костенец
Стенос
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В така очертаните групи около основните археологически обекти, действащи туристически атракции, се ситуират и останалите. Единственото изключение е крепостта Стенос, която е доста по-отдалечена от другите. На разстояние
до 100 km от нея са разположени единствено Шишманово кале, Цари Мали
град и Германея. Комбинираното предлагане на обектите предоставя възможност чрез разпознаваемите вече археологически обекти от римската епоха да
се насочи вниманието и към други, чиито потенциал все още не е напълно разгърнат. Териториалната близост предполага и възможността за включване на
няколко близко разположени непопулярни обекти в общи продукти, което да
повиши атрактивността им.
На второ място, видовото разнообразие на археологическите обекти в района на изследване позволява групирането им и около определена тематична
линия. Предвид вида и функциите на представените недвижими ценности, като
основни теми могат да се разглеждат крепостни съоръжения и охрана, селищен
живот, римска архитектура, римска баня, ранно християнство. По този начин е
възможно интегрираното презентиране на повече обекти с цел доразвиване и
допълване на определената тематична линия, където тя присъства.
На трето място, по-пълното разкриване на римската епоха и провинциалноримската култура е свързано с представяне и на движимото римско наследство. Това предполага и възможността за интеграция на недвижимите обекти
с музеите и музейните сбирки в района на изследване, където са експонирани
артефактите от отделните обекти.
 Културен туризъм, при който недвижимото римско археологическо наследство е в съчетание с други антропогенни и природни забележителности в туристическия район
Възможностите за диверсификация на туристическото предлагане и привличането на повече групи туристи с различни интереси е свързано с използването на различните видове туристически ресурси. Наличието на изключително
разнообразие от природни и антропогенни забележителности и наложените
традиционни видове туризъм в района е предпоставка за интегрирането им с
недвижимите археологически обекти. По този начин римското археологическо
наследство се популяризира като същевременно се превръща в допълнителна
атракция към традиционно предлаганите туристически програми в различни
курорти в района и към продуктите на други видове туризъм като планински,
вело, СПА, винен, религиозен.
Наличието на недвижими археологически обекти в или в непосредствена
близост до традиционни курорти (Сапарева баня, Банско, Добринище, Огняново, Сандански) е възможност за разнообразяване на престоя и разширяване
на туристическото предлагане чрез предоставяне на допълнителни атракции,
преживявания и кратки екскурзии до археологическите обекти. Това ще спомогне и тяхното популяризиране. Обекти, които могат да се разглеждат като
допълнителни атракции към вече утвърдени туристически дестинации, са останките от античния град Германея в границите на съвременния курорт Сапарева баня, крепостта Шишманово кале, разположена непосредствено на главния
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път от Самоков за Говедарци и крепостта Калята при Якоруда до Разлог и с.
Баня. Чрез посещенията им се открива възможност за разнообразяване на традиционното предлагане в курортните селища и интегрирането на недвижимите
археологически обекти в програмите на планинския, балнео и СПА туризъм.
Експонирането и социализацията на отделни зони от римска Германея би дало
нов туристически акцент на града. Социализацията и популяризирането на крепостите Шишманово кале и Калята би допринесло за развитието на интересни
туристически забележителности, подходящи за попътни посещения, които да
удължат престоя на туристите в района. Запазените недвижими археологически ценности предоставят допълнителни възможности за развитие на местния
туризъм, разработването на нови атракции, които да обогатят традиционното
предлагане, основано на минералните води в едно атрактивно съчетание на
природа и култура.
Предвид разположението на част от обектите в планинска среда, посещението им е съчетано с пешеходна разходка. Ето защо те могат да бъдат не само
цел на пътуването, но и отбивка в рамките на пешеходен или вело преход в планината (Ситан кале, археологически комплекс „Св. Никола, крепост Момина
кула, Цари Мали град). По този начин се получава комбинирано практикуване
на културно-познавателен, еко, планински и вело туризъм. Красивата природа
и панорамните гледки, които се разкриват от обектите, ги правят изключително атрактивни за посещение, независимо от състоянието на археологическите
структури, като на преден план може да излезе промотирането на емоционално
преживяване и разходка сред природата.
Археологическите обекти са подходящи и за посещение в рамките и на различни програми на винен, селски и религиозен туризъм в района, поради близостта им до винарни, архитектурни резервати (Ковачевица, Лещен, Долен) и
манастири (Рилски манастир, Роженски и др.), включвани в традиционно предлаганите туристически продукти в района. По този начин се придава по-голямо
разнообразие и атрактивност на програмите като се разширява и туристическия
сегмент, към който могат да се насочат.
Разположението на обектите в граничен район е предпоставка и за включването им в различни трансгранични продукти със забележителности от териториите на съседните държави, което да стимулира и сътрудничеството между
страните в това направление.
На база на разгледаните възможни интеграции се очертават перспективи за
организиране на специализирани археологически продукти и комбинирани туристически продукти, включващи римски археологически обекти, природни и
антропогенни забележителности. Те могат да бъдат организирани в маршрути,
придружаваща културна програма към ваканционен пакет, специализирана образователна програма (пътуващо училище и училище в музей). Според своята
специализация продуктите могат да бъдат насочени към различни целеви групи – специалисти в областта на историята и археологията, любители с интерес
към археологията и историята, учащи, индивидуални посетители, участници
в обиколни (познавателни турове), туристи, практикуващи друг вид туризъм
в района, потенциални чуждестранни туристи от трансграничните райони на
Гърция и Република Северна Македония.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Археологическото наследство, в частност римското, представлява съществен елемент от културното наследство на туристически район Рила-Пирин,
макар и не толкова популярно. Като ресурс за туризъм притежава значителен
потенциал, който все още не е разгърнат напълно. Голямата концентрация на
разнообразни недвижими римски археологически ценности с висока културна и експозиционна стойност е предпоставка за разглеждането му като потенциална дестинация за развитие на туризъм, основан и на римско археологическо наследство. Към това насочва и определянето на културно-историческия
туризъм като разширена специализация на туристическия район Рила-Пирин.
Извеждането на римското наследство като значим ресурс за туризъм разкрива
нови алтернативи за туристическо предлагане в района, което да допълни традиционното представяне на района като дестинация за планински, религиозен
и поклоннически, балнео, СПА и винен туризъм. Чрез популяризиране на римското наследство се поставя нов акцент в туристическото предлагане в района,
който умело може да се интегрира във всички останали форми на туризъм.
На база на анализите в изследването са проследени две възможности за
развитие на културен туризъм на основата на недвижимото римско археологическо наследство – като самостоятелен интегриран туристически продукт
и като тематично интегриран културен елемент в туристически продукт. Тези
възможности могат да бъдат допълнени и развити в по-голяма степен при извършването на комплексна оценка на обектите, в.ч. и на общините като среда
за туризъм, и на музеите с позиционирано движимото римско археологическо
наследство, с помощта на подбрани критерии и индикатори за оценка, които в
дълбочина да разкритият спецификите на разглежданите обекти. По този начин
най-категорично ще се определят начините за включване на римското археологическо наследство в различни туристически продукти в Рило-Пиринския туристически район.
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Всяка наука се развива от хора, отдадени
на нея, тръгнали по нелекия път на научното
изследване, посветили голяма част от себе си
на каузата да бъдат учени. И те се превръщат
в брънка от цялата верига, с която е скрепено
развитието, настоящето и бъдещето на тази
наука.
Днес изпращаме в последния ѝ път нашата скъпа и обичана Марина. Животът и научно ѝ творчество е беше неразривно свързано
с развитието и популяризирането на географската наука в България. Стотици са студентите, дипломантите, докторантите и младите
специалисти, черпили знания, придобивали
умения под нейното крило.
Целият й досегашен път никак не е лек,
не е лишен от препятствия и несгоди, с които са белязани още ученическите й
години. Част от тях – началните класове, преминават в родното й село Полковник Чолаково (Кай булар до 1942 г.), Силистренска област, където тя е родена на 05.03.1939 г. Прогимназиалното си образование получава в съседното с.
Светослав, докъдето ежедневно ходи пеша в продължение на няколко години.
През 1956 г. завършва Педагогическото училище в Силистра с пълен отличен и
златен медал, които й осигуряват пълната издръжка в в Полувисшия институт
за прогимназиални учители в София, където тя продължава по-нататъшното си
отлично обучение. Трудовият път на Марина Йорданова започва през 1958 г. в
Силистра, а година по-късно – в Ихтиман като учител по география. Вероятно
оттук, а може би и по природа, се поражда любовта й към тази наука и тя записва задочно обучение специалност География в Биолого-геолого-географски
факултет (сега ГГФ) на СУ „Св. Кл. Охридски“, която „по традиция“ завършва
с пълно отличие през 1968 г. Със специално разрешение на декана се обучава
в двата физикогеографски профила – геоморфология с картография и хидрология. Веднага след дипломирането си успешно участва в конкурса за научен
сътрудник по хидрология, обявен от Географския институт към БАН, където за75

почва работа от м. април 1968 г. Всъщност в института бележи началото истинският творчески път на Марина Йорданова: 1971 г. – ІІ ст., 1975 г. – І ст., 1979 г. –
защита на дисертация по хидрология за получаване на научно-образователната
степен „кандидат на географските науки“ (сега „доктор“), 1984 г. – ст.н.с. ІІ ст.
(понастоящем доцент).
С тези няколко лаконично написани редове даваме една бегла представа за
географа Марина Йорданова, но зад тях всъщност се крие една много богата
творческа биография и преди всичко характерът на един изключително съвестен и пословично отговорен човек. Тя представлява едно рядко съчетание – на
добрия учен и добрия човек. В нея се преплитат богатото научно творчество
и богатият житейски опит и това я прави много добър колега и много ценен
приятел.
Ст.н.с. д-р Марина Йорданова работи в ГИ – БАН в продължение на 40 години и през 2008 г. излезе в заслужен отдих, но това не я спря със същия устрем
и упоритост да продължи да твори и преподава.
Освен в хидрологията М. Йорданова проявяваше научни интереси в областта на комплексната физическа география и ландшафтознанието, както и по
геоекологичните проблеми на взаимодействието „общество-природа“, опазването на околната среда, а през последните години и по проблемите на устойчивото развитие на туризма като приоритетен отрасъл в националната икономика.
Творческата й дейност се осъществяваше не само в работата по изпълнение
на научноизследователски проекти (около 30 на брой) с различна насоченост –
регионални комплексни географски и специализирани тематични изследвания,
методологични разработки, подготовка на монографични географски издания
за България и в областта на теорията на географската наука и др. За професионалното й усъвършенстване спомагат научните специализации в Русия (1971,
1977, 1988), както и участието й в съвместни изследвания по общи научни проблеми в рамките на бившия СИВ и в международни научни форуми – в Русия,
бивша Чехословакия, Унгария, Румъния, Македония, Сърбия, Хърватия, Швейцария, Турция и Китай.
Тук е мястото да отбележим значимият принос на д-р Марина Йорданова за
издаването на сп. „Проблеми на географията“, на което тя бе главен редактор в
периода 1996-2007 г. – един изключителен труден за списанието период, в един
момент от който имаше проблеми преди всичко от финансово естество и дори
опасност да се преустанови отпечатването му. Благодарение на нейната упоритост, настойчивост и находчивост то продължи да излиза от печат. Нейният
принос бе и в огромната редакторска работа, за която неведнъж е укорявана от
останалите членове на Редколегията и която тя извърши, за издигане нивото на
списанието и подобряване на качеството му. С това тя помогна на много предимно млади сътрудници в първите им стъпки по нелекия път на учения. До
последно М. Йорданова бе член на международния редакционен съвет на списанието и в нейно лице то имаше един стойностен учен и перфектен редактор
и съмишленик.
Освен на списанието тя бе главен редактор и на еднотомния монографичен
труд География на България (1997); на част І Физическа география също от
еднотомното издание География на България (2002), Юбилеен сборник от доклади на Международна научна сесия „50 години Географски институт – БАН“.
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Неразделна част от творческия живот на учения е и преподавателската дейност, която доц. д-р М. Йорданова изпълняваше с огромно желание и с изключителна отговорност. Четеше лекции на студенти по няколко физикогеографски дисциплини от специалностите История и география и География към ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ и специалност География към ЮЗУ „Неофит Рилски“ (Благоевград). Ангажирана бе също и с научното ръководство на редица
дипломанти към тези университети и на няколко редовни докторанти към ГИ.
Най-важното за един учен е творчеството, което той оставя в наследство
в резултат от своята научна работа, а за доц. д-р Марина Йорданова то е значително – над 100 научни статии и студии (самостоятелно и в съавторство) в
български и чужди списания и сборници, участие в написването на раздели
в 9 колективни научни монографии, издадени у нас и в чужбина: Българското
Черноморско крайбрежие – природна среда, ландшафти, население, икономика,
комплекси (1979); География на България, т. І Физическа география (1982); География и природоползване (1985); Оценка на въздействието на обществото върху природната среда (1986); Природният и икономическият потенциал на планините в България, том І природа и ресурси (1989); География на България, том
ІІІ Физикогеографско и социално-икономическо райониране (1989); География
на България (1997); География на България (2002) и научно-популярните книги
„Планините в България“ (1998, 2002, 2013, 2018) и „Туристически маршрути и
забележителности около София“ (2017).
Едно от основните направления на творческата дейност на ст.н.с. д-р Марина Йорданова бе в областта на хидрологията, по която е публикувала повече
от 40 статии. Докторската й дисертация, придружена и с няколко самостоятелни
разработки, е посветена на речните ресурси на Източните Родопи, в която по
убедителен и аргументиран начин са разкрити особеностите на формирането
и режима на реките под влияние на физикогеографския комплекс. На сходни
теми са и редица публикации за басейна на р. Марица, на реките от Българското
Черноморско крайбрежие, на речните системи в Стара планина и др. Специално внимание трябва да се обърне и на участието й със самостоятелни глави
в обособените хидроложки раздели на повечето от изброените по-горе монографичните трудове, както и на професионалната намеса в редактирането на
тези раздели. Редица са статиите (в съавторство), представящи прилагането на
различни математико-статистически методи за оценка на режима и колебанията
речния отток, климатичното и хидроложко райониране.
Съществена част от научната дейност на доц. д-р Марина Йорданова е
посветена на изясняването особеностите в строежа, функционирането, трансформациите и рационалното използване на природния комплекс на България.
По тази сложна материя са публикувани около 30 теоретични и теоретико-приложни труда, самостоятелно или в съавторство с утвърдени учени от страната.
Сред тях се открояват монографията (в съавторство със доц. д-р Стефан Велев) „География и природоползване“, статиите, посветени на крайграничните
и планинските територии в България, на природно-техническите комплекси в
страната, на котловинните ландшафти, на комплексния географски подход при
изследване на ресурсния потенциал на територията и много други.
Особено място заемат и публикациите на геоекологична тематика. Изследвайки един от най-наболелите проблеми на нашето време – антропогенното въз77

действие върху природата, доц. д-р Марина Йорданова даде живот на не една
публикации. Сериозно внимание заслужават разработките (самостоятелно и в
съавторство) за въздействието на човешката дейност върху водите в агломерацията Варна–Девня, за екологията на градовете и агломерациите, за принципите за оценяване на въздействието на човека върху природната среда, за природоползването и проблемите на обкръжаващата среда в Централна и Източна Европа, за антропогенното натоварване на територията на България и редица др.
Набраният богат и разностранен научен потенциал бе благодатна почва за
участието на доц. д-р Марина Йорданова в няколко базисни разработки за нова
физикогеографска регионализация на България и вътрешногодишно разпределение на речния отток в страната, за изработването на концепция за система от
критерии и индикатори за развитие на устойчив туризъм
Това е само една малка част от богатото научно творчество на доц. д-р
Марина Йорданова и честото търсене в библиотеката на института на нейни
трудове и цитирането им в не една разработка са верният показател за тяхното
високо научно качество, актуалност и необходимост.
От 1992 г. започва авторското й участие в написването на учебници по география за средния и горния курс на общообразователните училища (8 учебника), отначало като водещ автор, а по-късно в екипи.
През сравнително дългия си професионален път в ГИ е изпълнявала различни научно-административни длъжности: научен секретар (1987-1993),
зам.-директор (1994-1999) и за кратко и.д. директор (1999-2000). Бе член на
Специализирания научен съвет по географски науки към Президиума на ВАК,
както и в ръководството на БГД, и в СУБ.
За проявено усърдие в работата е наградена със значка „Отличник на БАН“
(1986). Но най-голямата награда за доц. д-р Марина Йорданова е отношението
на хората, на колегите й, на студентите й към нея, а то бе едно заслужено дълбоко уважение за нейното човешко и безкористно отношение към всички, за
безкрайното себераздаване, безотказната подкрепа и чистосърдечната помощ,
която тя винаги е оказвала.
За съжаление, смъртта покоси и теб, Марина! Но ти ще останеш в сърцата,
мислите и душите ни, защото добрите хора не умират, не се превръщат в пепел
или в дим, те винаги оставят светла диря и честен път, по който да вървим!
Мариан Върбанов, Иванка Ботева
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