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

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

Keywords:Roman archaeological heritage, tourist attraction, Archaeological Complex 
“Kaleto” in the city of Mezdra, Ancient Fortress “Kaleto” in the city of Montana

УВОД

Запазените многобройни археологически обекти от епохата на Римската 
империя, които са част от световното културно наследство, се отличават със 
своята широка разпознаваемост и предизвикват традиционно голям интерес. 
Възприемани като атрактивен туристически ресурс, подходящ за реализиране 
във вид на туристически атракции, те са използвани при разработване на попу-
лярни, международни туристически продукти, маршрути и коридори, наложе-
ни на световния туристически пазар.

Недвижимите културни ценности от римската епоха, съхранени и в Бъл-
гария, са характерен елемент от културното наследство на страната, неделима 
част от общото световно културно наследство. Това дава възможност за разглеж-
дането им и у нас като перспективен туристически ресурс, чиято социализация 
би допринесла за развитието на туризма в страната. Процесът на превръщане 
на археологическите обекти в туристически атракции е необходимата стъпка за 
тяхното позициониране и последващо налагане на туристическия пазар. Този 
процес включва както съхраняването на античните останки чрез консервация и 
реставрация, така и самото експониране и създаване на подходяща съпътстваща 
туристическа инфраструктура и атрактивна интерпретация на историческия им 
контекст. Атрактивното и достоверното пресъздаване на събития, свързани с 
археологическите ценности, тяхната история, място и роля в живота на тога-
вашното население, както и изграждането на подходящ и същевременно автен-
тичен облик на обектите, са предпоставки за превръщането им в туристически 
обекти, достъпни за широк кръг посетители.

В тази посока са засвидетелствани редица примери за опити за разра-
ботване и популяризиране на римски археологически обекти, утвърдили се 
като символи на различни градове. Сред тях се открояват Пловдив с неговия 
античен театър и стадион, София с антична Сердика, Стара Загора с антич-
ния форумен комплекс, Хисаря с античната крепостна стена и римска гробни-
ца, Разград с археологическия резерват „Абритус“, Ямбол с археологическия 
резерват „Кабиле“, Свищов с античния военен лагер Нове, римските градо-
ве Никополис ад Иструм, Никополис ад Нестум, античната вила Армира и 
др. Наблюдават се различни модели на социализация с определен начин на 
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функциониране на отделните обекти. Част от тях – обществени сгради или 
крепостни съоръжения, разположени в градска среда, са със свободен дос-
тъп, включени в културните туристически обиколки на градовете. При други 
е въведен регламентиран режим на посещения, като сред тях попадат архе-
ологически резервати, обществени сгради, крепости, градове, използвани и 
като сцена за съвременни събития, тематични фестивали, възстановки и други 
организирани прояви. Реализираните проекти, насочени към социализацията 
на археологическите обекти, са отражение на амбициите на местната власт за 
популяризиране на културно-историческото наследство и развитие на туризма 
в съответния район.

Подобни практики през последните пет години се наблюдават и при два 
римски археологически обекта в Северозападна България – крепостта „Калето“ 
в гр. Мездра и Античната крепост „Калето“ в гр. Монтана. На примера на тези 
два обекта в настоящата статия се проследява и оценява процесът на превръща-
не на римското археологическо наследство в туристическа атракция, което е и 
една от водещите инициативи в сферата на туризма за двете общини. 

МЕТОДИ И ДАННИ

Използването на археологическото наследство, в частност римското, за 
създаването на туристически атракции е широко разпространена практика. То 
е обособено в Европейската конвенция за опазване на археологическото на-
следство от 06.05.1969 г. като „структури, групи от сгради, съоръжения, градо-
ве, подвижни предмети, паметници от различен вид както и техния контекст, 
когато са ситуирани върху земята, под нея или под вода“, за които от първо-
степенно значение е съхранението и опазването им. В Закона за културното 
наследство на България археологическите обекти имат статут на културни цен-
ности и са дефинирани като „всички движими и недвижими материални сле-
ди от човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните 
пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които основни из-
точници на информация са теренните проучвания“. Спецификата на този тип 
ресурс изисква намесата на различни специалисти по отношение на неговата 
социализация и превръщането му в туристически атракции. Проучването на 
обектите, консервацията и реставрацията са задължителни стъпки за осигуря-
ване на тяхното съхраняване и последващо експониране. Консервацията е сло-
жен процес, при който чрез комплексни мерки се осигурява по-нататъшното 
съхраняване на обекта в морфологичната му цялост. Реставрацията се състои 
във възстановяване на определени липсващи обеми от движимите и недвижи-
мите археологически ценности, оценявано по определени международни из-
исквания. Социализацията на паметниците означава тяхната връзка и вписва-
нето им в обществения живот. Тя включва всички мерки, които правят обекта 
достъпен за интереса на посетителите (Станилов, 2008). Самата социализация 
на обектите може да бъде разглеждана и като начин за тяхното съхранение, а 
превръщането им в туристически атракции като възможност за популяризи-
ране, придружено и от включването им в различни туристически продукти и 
културни програми. 
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В зависимост от атрактивността и значимостта на туристическите ресурси 
се определя способността и възможността за превръщането им в „туристиче-
ски атракции“. В най-общ смисъл като такива се определят онези елементи от 
туристическата дестинация, които мотивират туристически посещения – „ус-
воени дадености (природни условия, бит, нрави, човешка дейност и др.) и съ-
бития, които определят избора на крайната цел на туристическото пътуване и 
са основен мотив за посещение на мястото, в което са локализирани“ (Асенова 
и др., 2010). Подобно е и определението „туристическите атракции определят 
избора за крайната цел на пътуването и са предпоставка за туристопотока към 
тяхната локализация“ (Воденска, 2011).  Във всички случаи обаче развитието 
на успешни туристически атракции, които са достатъчно привлекателни, за да 
провокират интерес и генерират туристически посещения, изисква внимателно 
планиране и управление, както и намеса от страна на публичните и/или частни 
субекти (Дограмаджиева, 2006). Това се отнася и за недвижимите археологиче-
ски ценности.

Като значим туристически обект може да бъде определен онзи археологи-
чески паметник, към който има траен обществен интерес у максимален брой су-
бекти (Станилов, 2008). Значимостта на обектите може да бъде популяризирана 
с определени мерки. В контекста на тези виждания се проследява и превръща-
нето на разглежданите два археологически обекта в туристически атракции.

В настоящото изследване превръщането на крепостите в Мездра и Монта-
на в туристически атракции е проследено в пет отделни стъпки – консервация, 
реставрация, експониране, изграждане на съпътстваща туристическа инфра-
структура и функциониране. Анализите и оценките са направени в следните 
аспекти: особености на археологическите обекти, проученост, историческа зна-
чимост, културна стойност, атрактивност, опазване и съхранение на римското 
археологическо наследство, както и водещите мотиви и предпоставки за социа-
лизирането им. Също така е включена и оценка от гледна точка на опитите за 
налагане на атракциите на туристическия пазар и популяризирането на съот-
ветните дестинации. 

За целите на изследването са използвани следните методи: научен анализ и 
синтез, исторически и археологически метод,сравнителен анализ, лични терен-
ни проучвания, фотозаснемане. Анализирани са литературни източници, вклю-
чително и относно проведените археологически разкопки и проучвания на съ-
ответните обекти, нормативни документи, стратегически и планови документи, 
национални регистри. Събраната информация е допълнена с преки впечатления 
от обектите от работата на терен.

Античните крепости в Мездра и Монтана са едни от ключовите археологи-
чески обекти в Северозападна България и важна част от културно-историческо-
то наследство от римския период. Стратегическото им местоположение в два 
изключително важни в икономическо отношение района на римските провин-
ции Тракия и Мизия определят и развитието на възникналите около тях антич-
ни селища.

Крепостта „Калето“ в гр. Мездра е изградена върху скалист рид в юго-
западната част на града. Скалният масив лежи на левия бряг на р. Искър. Хъл-
мът е естествено защитен и се издига на място, където се пресичат основни 
пътища, използвани от древността до днес. Каменните останки са от римската, 
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късноантичната и средновековната епоха и в отделни участъци са запазени до 
шест метра височина. Крепостта е охранявала достъпа към проходите на Стара 
планина. Оттук е минавал и един от важните пътища, свързващи провинциите 
Мизия и Тракия през Искърското дефиле (Лука, 2004). Заради своето стратеги-
ческо значение крепостта е известна и като „Врата на Северозапада“. На север 
от нея се е простирало селище, върху чиито развалини сега е построен съвре-
менният гр. Мездра.

Римското укрепление е издигнато около средата на ІІ в. върху необитаван 
тогава терен край вече проспериращо цивилно селище. За античния период е 
установено последователното съществуване на римско укрепление от втората 
половина на ІІ в., езически култов център от ІІІ в. и укрепено селище от ІV-VІ 
в. с две обособени фази на развитие – късноримска и ранновизантийска (Га-
нецовски, 2009). Ситуирането на крепостта в непосредствена близост до брод 
през р. Искър свидетелства за нейните контролно-охранителни функции по от-
ношение на пътната система в региона, а времето на изграждането ѝ се свързва 
с масирано укрепително строителство, целящо защитата на провинция Тракия. 
Системни археологически разкопки са провеждани в периода 1973-1990 г. Про-
учванията се подновяват от 2003 г., като продължават и до днес. В резултат 
на активните разкопки източната половина на многопластовия археологически 
обект е изцяло проучена.

Античната крепост в Монтана се намира на височината „Калето“ в юго-
западния край на града. Значението на хълма, наред с икономическите и стра-
тегическите предимства на района, е оценено от римската власт. Още с уста-
новяването на римски военни части през І в. е построено укрепление. Около 
военния лагер се развива античното селище (дн. Монтана). Свързан с удобни 
пътища, през ІІ-ІV в. градът се превръща в кръстопътен възел и процъфтява 
като военно-административен, икономически и култов център (Бинев, 2003). 
От средата на ІІІ в. са предприети мащабни военно-укрепителни дейности за 
защита на гарнизона и на гражданите. Тогава е изградена по-голямата част от 
зидовете, портата и кулите на крепостта. Когато през ІV-VІ в. варварските на-
шествия се засилват, около крепостта е издигната протейхизма (втора крепост-
на стена) и са построени казармени помещения близо до портата и до голямата 
кула (Александров, 1987). В крепостта е изградена и раннохристиянска едно-
апсидна базилика. Гарнизонът е поддържан до края на римската епоха поради 
голямото значение на района, богат на злато, сребро, олово, желязо. От 1971 г. 
започват и редовни археологически разкопки на обекта. 

ПРЕВРЪЩАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ 
В ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ

И двата археологически обекта представляват крепостни съоръжения, оп-
ределени за недвижими културни ценности от национално значение (Мездра 
– ДВ, бр. 90/1965 г.; Монтана – ДВ, бр. 98/1971 г. - местно - прекатегоризирано 
в национално значение със Заповед РД 9Р от 07.02.2011 г. на МК статут и ре-
жими). Стратегическото положение на крепостите и вековното им обитаване са 
предпоставка за силния научен интерес, който предизвикват у специалистите. 
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Дългогодишните им проучвания от своя страна дават възможност за изграж-
дането на задоволителна архитектурна реконструкция и културно-историческа 
интерпретация на разкритите структури и придобития богат и разнообразен ар-
хеологически материал. Това разкрива и добра възможност за проявяване на 
местна инициатива от страна на общините Мездра и Монтана за кандидатства-
не за финансиране на реставрацията и консервацията на проучената част от 
обектите и разработването им във вид на туристически атракции.

Археологически комплекс „Калето“ в град Мездра е открит за посеще-
ния и функционира като туристическа атракция от 2013 г. Той фигурира и в 
съществуващия в България Регистър на туристическите атракции като обект на 
културното наследство.

Процесът на превръщане на крепостта „Калето“ в туристическа атракция 
се реализира с изпълнението на проект „Историята, културата и природата – ту-
ристическите атракции на община Мездра” по схема за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на 
природни, културни и исторически атракции”, операция 3.1: „Подобряване на 
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на Приоритетна 
ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” на ОПРР. 

Осъществените по проекта дейности включват реставрационни и консер-
вационни работи, изграждане на техническа и съпътстваща туристическа ин-
фраструктура на обекта. 

Фиг. 1. Археологически комплекс „Калето“, Мездра (сн.: С. Стефанова, 2018)
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По отношение на извършените консервационни и реставрационни дейст-
вия като видим резултат се откроява изграденият експозиционен надзид, ясно 
различим от оригиналния строеж, укрепването на крепостната стена и основи-
те. Чрез осъществените дейности се осигурява съхраняването на архитектур-
ните структури и представянето им в по-цялостен и подходящ за възприемане 
начин. Това са и необходимите стъпки, предшестващи самото експониране на 
обекта. То е извършено чрез изграждането на обособени експозиционни марш-
рути между зидовете, инсталирането на художествено осветление в целия архе-
ологически комплекс, поставянето на информационни табели пред различните 
сгради от комплекса (фиг. 1).

Наред с експонирането на запазените археологически структури от кре-
постта са изградени допълнителни постройки и съоръжения с цел да доприне-
сат за цялостното презентиране на обекта (фиг. 2). 

Фиг. 2. Туристическа инфраструктура, Археологически комплекс „Калето“, Мездра 
(сн.: С. Стефанова, 2018)
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Сред тях са две отделни експозиционни зали, малка и голяма, където са 
изложени археологически находки от различните периоди на съществуване 
на обекта и макет, онагледяващ крепостта и нейното хронологическо развитие 
(фиг. 3, 4).

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

Фиг. 4. Макет на крепостта “Калето”, Мездра (сн.: С. Стефанова, 2018)
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Следващата необходима стъпка за пълноценното функциониране на турис-
тическия обект е осъществяването на лесен достъп до него. За целта е рекон-
струирана техническата инфраструктура, осигуряваща достъпа до крепостта, 
а именно пешеходният подлез, свързващ археологическия комплекс с града и 
пътната отсечка и мост между главен път Е-79 и атракцията. По този начин е 
обезпечен достъп както за пешеходци, така и за автомобили или организирани 
превози. Осигурени са и основните условия, необходими за реализиране на ту-
ристическите посещения на обекта – паркинг, тоалетни, както и допълнителни 
удобства. Рехабилитирана е и парковата зона пред комплекса (фиг. 5).

По отношение организацията на обекта са назначени управител, двама 
постоянни екскурзоводи и охрана, ангажирани както с посрещането на тури-
стите, така и със самата поддръжка на обекта. Обособен е информационен 
център и е въведен регламентиран режим на посещения със съответна входна 
такса. По отношение предлаганата информация и обслужване на туристите 
се предлага както беседа на български, така и информационни материали на 
няколко чужди езика. За създаване на по-атрактивна визия на обекта и под-
държане интереса към него е предвидено организирането на допълнителни 
събития и форуми. За целта са изградени театрална сцена и няколко ателиета 
за провеждане на различни мероприятия. Сред водещите събития, провеж-

Фиг. 5. Паркинг пред Археологически комплекс „Калето“, Мездра 
(сн.: С. Стефанова, 2018)

5 Проблеми на географията, 1/2019 г. 
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дани на крепостта, са ежегодните фестивали - Фестивал на средновековните 
традиции, бит и култура „Калето Мездра“ и Дионисиевите празници, които 
генерират и основната част от туристическите посещения на обекта. По вре-
ме на фестивалите чрез различните възстановки се пресъздават характерните 
за съответната епоха бит, традиции и култура. По този начин посетителите 
имат възможност да се потопят в атмосферата на епохата и да се включат в 
различни дейности и дегустации. Наред с това се организират и други кул-
турни мероприятия, като изложби, пленери, концерти, ученически кръжоци. 
Като допълнителни инициативи се открояват провежданите на крепостта 
сватбени ритуали и фотосесии. Съпътстващи дейности, които могат да бъдат 
извършвани при посещение на обекта, са стрелба с лък и наем на електри-
чески велосипед. Своеобразна атракция са и организираните от Спелоеклуб 
Мездра през лятото тренировки и екстремно къпане в Археологически ком-
плекс „Калето“. Опитите за популяризиране на обекта намират отражение 
във включването му в Националното движение „Опознай България“ – 100 
национални туристически обекта и приложението „I love Bulgaria“. Това по-
ставя комплекса сред водещите забележителности в страната и провокира 
посетителския интерес. Обектът е част и от тридневния туристически пакет 
„По стъпките на историята“, създаден по проект „Враца – врата към древ-
ността“. По този начин крепостта е промотирана и като един от най-важните 
обекти в района.  

Предпоставка за поддържането на интереса към обекта е и намерението 
археологическите проучвания да продължат и в бъдеще. Определено е прос-
транство за продължаване на проучванията. Това предоставя и възможност на 
посетителите при своите посещения да проследят на място и самите разкоп-
ки. Към момента обектът е автономен със собствен управител към Дирекция 
„Социални и хуманитарни дейности“ на община Мездра, която е отговорна и 
за стопанисването му. Изработена е и Маркетингова стратегия за неговото про-
мотиране (Маркетингова стратегия. Промотиране на туристическата атракция 
Археологически комплекс „Калето“2013-2018), чиято цел е да допринесе за 
развитието и популяризирането на обекта.

С реализирането на проекта Археологическият комплекс „Калето“ доби-
ва и настоящия си вид. Извършените технически дейности, поддържането на 
изградената вече инфраструктура и организирането на различни културни съ-
бития и инициативи онагледяват и своеобразния процес на изграждане на ком-
плекса и превръщането му в туристическа атракция. 

Античната крепост „Калето“ в Монтана е включена в Регистъра на ту-
ристическите атракции като „недвижим паметник на културата“ от национално 
значение. Възстановената входна югоизточна част на крепостта е открита за 
посещения през 2014 г. 

Социализацията на тази антична крепост е осъществена по проект „Инте-
грирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана“ по схе-
ма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 
„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, При-
оритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” по Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“ 2007-2013. За превръщането на културно-историческата 
забележителност в туристическа атракция и в този случай е заложено изпълне-
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нието на няколко типа дейности, чрез които да се осигури съхранението на ар-
хеологическите структури, възстановяването им във вид, близък до оригинал-
ния и подходящ за възприемане от туристите, и изграждането на пригодна сре-
да за туристически посещения. Сред предвидените дейности са реставрация, 
консервация и експониране на югоизточната част на крепостта, изграждане и 
развитие на туристическата инфраструктура. За целта в границите на обекта е 
разгъната алейна мрежа между зидовете, монтирана е художествено реализира-
на осветителна система (фиг. 6, 7).

Изградена е пътека от площад „Георги Александров“ до портата на 
крепостта, обособени са паркинги. По този начин и обезпечен достъпът до 
обекта както пешеходен, така и за автомобили и автобуси. Осигурена е въз-
можност за посещение и разглеждане на обекта. Достъпът е свободен, без 
входна такса. По отношение информационната обезпеченост прави впечатле-
ние монтирането на няколко табла с информация за реализираните проекти и 
кратка обща информация за историята на крепостта. Изграден е и посетител-
ски информационен център, който засега не функционира по предназначение 
(фиг. 8). 

За популяризиране на обекта са създадени рекламни брошури. Изготвена 
е и Средносрочна общинска стратегия за управление, поддържане и маркетинг 
на културно-историческа атракция „Антична крепост Монтана“ 2014 г., в коя-

Фиг. 6. Антична крепост „Калето“, Монтана (общ изглед) (сн.: С. Стефанова, 2018)
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то се поставя въпросът за създаване на специфичен бранд за Антична крепост 
„Калето“.

В периода 2017–2018 г. се изпълнява „Проект консервация, реставрация и 
експониране на раннохристиянска базилика и средновековна крепост в тран-
сгарничния район“, финансиран от трансграничната програма „ИНТЕРРЕГ“ 
- България – Сърбия. По този начин се цели социализиране на нов обект, а 
именно раннохристиянската базилика, непосредствено до крепостта, което да 
увеличи атрактивността на самата крепост. По проекта е извършена консер-
вация и реставрация на базиликата, която може да бъде наблюдавана от малка 
височина чрез изградена рампа (фиг. 9, 10). Достъпът до нея е обезпечен чрез 
инфраструктурата, изградена за крепостта. 

Към момента Античната крепост „Калето“ се стопанисва от община Мон-
тана, която се грижи за охраната, поддръжката и почистването ѝ.

Фиг. 7. Антична крепост „Калето“, Монтана (стълби) 
(сн.: С. Стефанова, 2018)
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Фиг. 8. Туристически информационен център, Антична крепост „Калето“, Монтана 
(сн.: С. Стефанова, 2018)

Фиг. 9. Раннохристиянска базилика, „Калето“, Монтана (рампа) 
(сн.: С. Стефанова, 2018)
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Осъществените два проекта на общината свидетелстват за амбициите на 
местната власт да превърне обекта в популярна туристическа атракция. Изпъл-
нените към момента дейности могат да се определят като начална стъпка в тази 
посока по отношение социализацията на крепостта. Изградената инфраструк-
тура я превръща в достъпен туристически обект, но свободното посещение за-
сега е единственото, от което туристите могат да се възползват. 

ДИСКУСИЯ

Разгледаните два примера на социализация на римски крепости онагледя-
ват опитите и амбициите на местната власт да ги превърнат и утвърдят като ту-
ристически атракции чрез изготвянето и реализирането на съответните проек-
ти. Голямата степен на проучване на тези обекти, високата им научна стойност, 
запазените в различна степен части от античните им градежи са предпоставки 
за предприемане на действия за тяхното експониране и социализиране. 

От друга страна, обектите са разположени в градска среда, лесно достъпни, 
в близост до главни пътни артерии, което е и предимство при предприемане на 
подобни действия и предполага добра възможност за реализиране на туристи-
чески посещения. Разглежданите крепости всъщност са и основните култур-
но-исторически забележителности на териториите на двата града. Това е и оп-
ределящо за възприемането им като потенциални привлекателни туристически 
обекти, които да спомогнат и развитието на туризма в района. Към това е насо-
чена и амбицията за превръщането им туристически атракции и последвалото 
разработване и реализиране на разгледаните проекти. 

Фиг. 10. Раннохристиянска базилика, „Калето“, Монтана (изглед отвътре) 
(сн.: С. Стефанова, 2018)
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От анализа на конкретните случаи прави впечатление, че разбирането за 
превръщане на един археологически обект в туристическа атракция се изразява 
в извършването на няколко основни дейности, заложени в проектите. Това са 
консервация, реставрация, експониране и изграждане на съпътстваща инфра-
структура. Като основни цели се открояват изграждането на местна атракция, 
стимулирането на посетителски интерес и туристическо развитие в района. 
Също така като резултат от анализа се пораждат и няколко въпроса. Доколко 
изпълнението на заложените проектни дейности гарантират реализирането на 
поставените цели? Доколко техническото изпълнение на проекта и изградената 
за целта инфраструктура са достатъчни за създаването на туристическа атрак-
ция и в каква степен гарантират създаването на достатъчно атрактивна визия на 
обектите, способна да привлича и задържа интерес?

Безспорно е значението на обектите от научна гледна точка и познание-
то, което дават на изследователите. Оригиналният им вид обаче не може да 
се определи като достатъчно атрактивен и привличащ туристически интерес. 
Археологическите останки като специфичен вид културни ценности, изложе-
ни на деструктивни процеси през годините, в по-голямата си част се нужда-
ят от допълнителна професионална намеса за опазването и превръщането им 
в атракция. Това налага и извършването на разгледаните дейности, които да 
осигурят съхраняването и представянето им във вид, който посетителите биха 
могли по-лесно да възприемат и същевременно би предизвикал и техния инте-
рес. Важно условие в този процес обаче е запазването на автентичността на па-
метниците. При изпълнението на проектните дейности на крепостта в Мездра 
в известна степен остава впечатление за силна съвременна намеса както при 
реставрацията, така и при изграждането на допълнителните съоръжения, като 
театралната сцена с декоративна колонада, фасадите на експозиционните зали 
и служебните помещения, макетите на оръдия. Това придава и по-претенцио-
зен вид на обекта с голям акцент върху новоизградените бутафорни постройки, 
които би трябвало по-успешно да се сливат с неговата атмосферата. Тук обаче 
изглеждат изкуствено и не кореспондират със самите руини. В случая архите-
ктурното решение за техния вид изглежда противоречиво. В по-малка степен 
подобно усещане се създава на крепостта в Монтана, където техническата на-
меса е по-слаба и липсват новоизградени допълнителни съоръжения.

Създадената, от друга страна, съпътстваща инфраструктура и при двата 
обекта осигурява необходимите условия за обезпечаване на достъпа до тях. По 
този начин се гарантира възможността за осъществяване на туристическите 
посещения както от гледна точка достигането до самия обект, така и по отно-
шение обиколката и разглеждането му. С поставените на крепостта в Мездра 
информационни табла между археологическите структури с описания и схеми 
както на целия обект, така и на отделните сгради, се прави опит за по-цялост-
но визуално представяне на обекта и основната информация за него. По този 
начин посетителите имат възможност и при самостоятелна обиколка да добият 
обща представа за историята и архитектурата на крепостта. За това допринасят 
и обособените експозиционни зали с изложени разнообразни находки. Реализи-
раното съвместно представяне на обекта чрез останките, експонирани на място, 
едновременно с разкритите при археологическите проучвания артефакти, дава 
възможност за комплексно възприемане и осмисляне както на архитектурата 
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му, така и на културата и традициите на някогашните обитатели. Подобен под-
ход обаче липсва за крепостта в Монтана. Към момента там не са осигурени 
достатъчно информационни табла и схеми. Наличните дават сведения предим-
но за проектите, а информацията за крепостта е твърде оскъдна. Липсват и из-
ложени експонати. Това прави и възприемането ѝ по-трудно, като посещенията 
на туристите се превръщат в обикновена обиколка между руините. Възможно 
и желателно е въвеждането и на двете места на по-съвременни интерактивни 
методи за представяне на информацията.

По отношение на функционирането на двете атракции Археологическият 
комплекс „Калето“ в Мездра оставя положително впечатление за начина на ор-
ганизация. Това се дължи както на персонала, обслужващ атракцията, така и на 
добрата поддръжка на обекта. Наред с това се полагат усилия комплексът да се 
утвърди като привлекателна атракция не само чрез експонирането на археологи-
ческия обект, а и чрез допълнителните културни инициативи, които се случват 
в неговите граници. Това дава възможност посетителите да бъдат въвлечени в 
различни тематични дейности, чрез които по своеобразен начин да съпреживе-
ят различни исторически моменти и традиции. Развитието на комплекса в тази 
насока е свидетелство за реализирането на добри практики по отношение на-
влизането и утвърждаването на културната програма като важна съставна част 
от атракцията, чрез която да се осигури и определено преживяване за посети-
телите. Организираните мероприятия са свидетелство за стремежа за развитие 
на обекта. Създаването на подходяща среда за провеждане на различни събития 
допринася за включване му в културния живот на града.  Едновременно с това 
разнообразните инициативи са и добра предпоставка за поддържане интереса 
на туристите и привличане на посетители целогодишно. По този начин архео-
логическият обект се превръща в своеобразна сцена на събития, представящи 
както духа на миналото, така и настоящето. От друга страна, залага се и на 
социалната дейност чрез инициативи за работа с училища и детски градини. 
Разгледаните практики са свидетелство за опитите за провокиране и задържане 
интереса към комплекса в различни насоки, чрез които да се породят желания 
за следващи посещения на обекта.  Крепостта в Монтана, от своя страна, е ин-
тересен пример за обект, в който са вложени амбиции и средства, които засега 
обаче остават напълно невъзвръщаеми, а цялостната атракция стои незавърше-
на. Въпреки перспективното разработване на крепостта чрез изпълнението на 
два проекта, към момента няма последващо развитие. Извършените техниче-
ски дейности осигуряват единствено нейната достъпност. Липсва организация 
по функционирането ѝ, съответно и допълнителни услуги и мероприятия. Без 
тяхното разработване и популяризиране крепостта остава атракция за местните 
жители и преминаващи туристи предимно като място за разходка. По този на-
чин обаче се губи ефектът, който се очаква един подобен обект да предизвика. 

И двата разглеждани обекта към момента се реализират като туристически 
атракции предимно на местно ниво. Подобен тип паметници, въпреки голямата 
си научна стойност, се отнасят към сравнително популярен тип археологически 
обекти у нас. Това поставя въпроса за тяхната уникалност и възможността за 
популяризирането им единствено благодарение на нея. Ето защо трябва да се 
търсят и разработват различни подходи и атрактивни начини на представяне на 
самите археологически структури и историята зад тях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Крепостите в Мездра и Монтана са пример за проявата на местна иници-
атива и последвалото осъществяване на сходни проектни дейности, заложе-
ни като предпоставка за превръщането на обектите в атракции. Ходът на този 
процес е съпътстван от изпълнението на редица действия, чиято оценка дава 
възможност за преосмисляне на атракцията като идея, същност, начин на реа-
лизация и последващо функциониране. Разглеждането на конкретните частни 
примери е отправна точка за извеждането на някои водещи постановки, които 
се налагат при превръщане на един римски археологически обект в туристиче-
ска атракция. Те могат да бъдат сведени до: 

– Предварителна оценка на археологически обекти, набелязани за превръ-
щане в атракции, която включва анализ в следните аспекти: проученост, зна-
чимост, популярност, уникалност, местоположение, достъпност на римските 
археологически обекти.

– Предварително проучване и оценка на пазарния потенциал на атракци-
ята и целевите групи.

– Избраните археологически обекти трябва да са: сред водещите забеле-
жителности в съответния район; изцяло или в преобладаваща степен проучени 
(при поетапно изследване археологическите разкопки също предизвикват ту-
ристически интерес); значими културни ценности, носители на висока научна и 
културна стойност с определен статут; известно предимство е разположението 
на обектите около главни пътища с интензивен трафик, на леснодостъпно място 
или в градска среда.

– Съобразяване със спецификата на обектите. Изисква се техническа на-
меса с оглед тяхното съхраняване и експониране. Обликът и средата на обекта 
трябва да се съхранят, като се запазят максимално автентични. Това предполага 
и избягването на контрастното и неуместно надграждане на структурите, както 
и изменението на оригиналния им вид. Опитите за възстановка и търсенето на 
по-атрактивна визия не бива да компрометира археологическите структури или 
да води до изкуствена и противоречива реставрация.

– Водеща роля при цялостната концепция (консервация, реставрация, 
проектиране) за превръщането на римските археологически обекти в атрак-
ции трябва да имат археолозите, проучватели на обектите. Мнението на про-
учвателите относно бъдещата визия на обектите не трябва да се омаловажава, а 
да се вземе предвид от архитектите, избрани да реставрират обектите. Това би 
спомогнало да се избегне придаването на съмнителен и противоречив вид на 
археологическите обекти, особено на крепостните съоръжения. 

– Необходимост от търсене на компетентната оценка и мнение на спе-
циалистите археолози и по отношение на въпроси, свързани с оценяването на 
атрактивността на обектите, доколко удачно е те да бъдат възстановявани, по 
какъв начин да бъде извършено това, как да бъдат презентирани на туристите, 
как и с каква информация да бъдат допълнени.

– Съобразяване със световното и националното законодателство за за-
щита на културното наследство при превръщането на римските археологически 
обекти в атракции.
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– Търсене на баланс между социализация и съхранение на римските архе-
ологически обекти, като се осигури съблюдаването на контрола и охраната как-
то при посещенията на туристите, така и при опазването на археологическите 
структури. 

- Проектиране и изграждане на съпътстваща туристическа инфраструк-
тура, която да обезпечава достъпа и възможността за посещения на обектите. 
Тя трябва да е съобразена с капацитета на обекта и броя на възможните посети-
тели, като гарантира спокойното обслужване на туристите по време на тяхната 
обиколка. 

– Стремеж към подобряване на презентирането на римските археологи-
чески обекти и улесняване възприемането им чрез изграждане на допълнителни 
съоръжения и постройки в рамките на обектите (експозиционни зали, информа-
ционен център, ателиета и др.), които не трябва да нарушават целостта им или 
да повлияват върху тяхната автентичност.

– Използване на иновативни подходи и технологии за представяне исто-
рията на римските археологически обекти. Атрактивността им може да бъде 
засилена и чрез начините на презентиране на живота в древността, съобразено 
с различните групи туристи, независимо от степента на запазеност на самите 
обекти.

– Създаване на допълнителни атракции и преживявания, премерени в духа 
на самия археологически обект, съобразени с неговата история. Провеждането 
на различни събития и тематични фестивали е с цел провокиране интереса на 
посетителите и увеличаване на посещенията. 

– Търсене и разработване на нови идеи за подобряването и разнообразява-
не на предоставяните услуги, с което да се поддържа и интереса към обектите. 
Развитието на атракциите и разработването на допълнителни възможности за 
тяхното представяне и популяризиране оказва положително влияние върху ус-
пешното им налагане на туристическия пазар. 

– Възможност за комбинирано представяне на сходни римски археологи-
чески атракции и включването им в общ туристически продукт.
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