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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ 
  

Представените публикации на д-р Митко Маджаров – н. с. (гл. ас.) в 
Археологоческия музей в гр. Хисаря могат да се обособят в четири групи. 

Първата група трудове са свързани с изследването на римската пътна система на 
територията на Република България. Тези публикации обхващат различна страни от 
римското пътно строителство в провинциите Мизия и Тракия и са плод на 
дългогодишната изследователска работа на автора по поставения проблем. Откритите и 
публикувани резултати представляват съществен принос за българската археологическа 
наука. Проучени са редица римски пътища и крайпътни съоръжения в провинциите 
Мизия и Тракия.  

На първо място следва да се отбележи цялостното изследване на първостепенния 
военен път Ескус – Филипополис. В резултат на продължителни археологически 
проучвания е установена плановата схема на една от големите пътни станции, 
разположени по трасето на този път – mansio Sub Radice. Цялостно е разкрит 
преториума – жилището на командващия войсковата част от настанената в Субрадице  
Първа Аврелианова кохорта. Разкрити и проучани са две охранителни съоръжение 
(бурги) – единият от средата на ІІ в., а другият от втората половина на ІІІ в. 
Строителството на два бурга в Субрадице, в които според историческите извори са 
били дислоцирани войскови подразделения показва стратегическото местоположение 
на тази пътна станция в общата пътна мрежа на провинция Тракия. На територията на 
Субрадице са разкрити още една самостоятелна баня и една раннохристиянска 
бъзилика от втората половина на ІV в.  

Значителен принос и с важно значение за проучването на римската пътна 
система са изследванията на пътната станция Виамата. За първи път в България чрез 
редовни археологически разкопки изцяло е разкрит и проучен комплекса от сгради, 
даващи представа за плана на първоначално изградените по военните пътища станции 
(таберни и преториуми). Важността на това откритие се определя и от намерените в 
тази пътна станция епиграфски паметници, документиращи точно пътностроителната 
дейност на императорите Нерон и Марк Аврелий. 

Публикациите на автора, свързани с проучването на една от най-важните римски 
пътни артерии – Ескус – Филипополис изясняват изцяло елементите на този 
първостепенен римски път. Обобщенията са направени в самостоятелната книга 
„Римският път Ескус – Филипопол. Пътгни станции и селища”, излязла от печат през 
2004 г. 

От съществено значение за развитието на пътната система през периода на 
късната античност е бил римският път, трасиран по южното подножие на Стара 
планина. Установяването на този път прставлява принос за българската археология, тъй 
като е осъществявал връзката на първостепенния римски път Ескус – Филипополис с 
големите селищни центрове Туида, Кабиле, Берое, Анхиало. Резултатите от 
археологическите изследвания на подбалканския римски път са представени в 
самостоятелна публикация, в която пътят е класифициран като „Римският път Subradice 
– Tuida – Kabile”. 

Важен принос в проучването на римската пътна система на Балканите са 
публикациите, касаещи римските пътища в Родопите. За първи път те са 
диференцирани като Централен, Източен и Западен презродопски римски пътища. 
Трасетата им са цялостно проучени. На този проблем са посветени няколко 
публикации, които са резултат от дългогодишната теренна работа на д-р М. Маджаров 
в посочения регион. 
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От най-голямо значение и принос за българската археология по проблемите на 
римската пътна система е монографичното издание на М. Маджаров „Римски пътища в 
България. Принос в развитието на римската пътна система в провинциите Мизия и 
Тракия”. По своята същност за българската археологическа наука този труд е 
единствен. Той представлява обобщено комплексно изследване на римските пътища на 
територията на република България и база по тази проблематика, която следва да бъде 
допълвана с  резултатите от нови археологически проучвания в това направление. 

Втората група трудове са свързани с изследванията на римския и 
ранновизантийски град Диоклецианополис и неговата околност – една от важна задачи 
в изследователската работа на М. Маджаров. В няколко публикации са разгледани 
отделни проблеми от развитието на града през късната античност кото голямо 
християнско средище – седалище на епископ. На тази тема са обнародвани и 
представените от автора доклади на международните симпозиуми по раннохристиянска 
археология в Лион през 1986 г. и в Бон през 1991 г. 

От съществено значение и с най-голям принос за проучването на архитектурата 
на Диоклецианополис през последните две десетилетия е разкриването на  късноримски 
термален комплекс на античния град. Изследванията на това уникално съоръжение 
продължават. Предварителните резултати са представени на международния 
симпозиум през 2008 г. в гр. Струмица, Република Македония, организиран по 
проблемите на водолечението от древността до късното средновековие и османския 
период. На тази тема са и поредицата статии, отпечатани в АОР през последните 
години и изнесеният през 2009 г. обобщителен доклад на националната конференция по 
археология  в гр. Кюстендил. 

Голям принос за българската археология представлява откриването на 
тракийския селищен, търговски и култов комплекс от V – ІV в. пр. Хр. край с. 
Кръстевич, община Хисаря. В няколко статии, обнародвани от М. Маджаров и колектив 
в АОР през последните години са представени основните моменти от развитието на 
този  комплекс, който с основание проучвателят М. Маджаров определя със значение 
на емпорион от предримския период. Тракийското селище при с. Кръстевич е едно от 
малкото известни селища в България от периода V – ІV в. пр. Хр. Неговото  разкриване 
е ценен принос за тракийската селищна археологоия.  

Ценен принос за тракийската археология в България са и публикуваните в АОР 
статии, свързани с откритият култов комплекс – светилище и храм от V – ІV в. пр. Хр. 
при с. Кръстевич. Новооткритата в местността Секизхарман храмова постройка е от 
типа на ранните храмове, известни в древна Гърция още от архаичния и класическия 
период.  

От важно значение и принос за археологическата карта на България и общата 
карта на Римската империя са и публикуваните от М. Маджаров статии в TIR. В 
няколко от тях са предложени аргументирани нови локализации на пътни станции и 
селища, разположени по трасетата на римските пътища на територията на България. 

Освен трудовете  с определена научна проблематика в областта на античната 
археология от важно значение за популяризирането на археологическите открития на 
М. Маджаров са и неговите научно-популярни издания, оформени като самостоятелни 
пътеводители. 

От 1990 г. съм научен ръководител на НАР – Хисаря. Освен с научно-
изследователска работа се занимавам и с организирането и осъществяването на 
аварийната консервация на археологическите обекти, открити в Диоклецианополис. 
Тази дейност се финансира от община Хисаря. Създал съм и съм обучил самостоятелна 
група – майстори, зидари, които под мое ръководство извършват аварийната 
консервация. Досега сме консервирали отделни сектори от северната крепостна стена с 
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протейхизмата, потерните при протейхизмата, новооткритата крепостна порта при 
южната крепостна стена, разкритите помещения от римската обществена сграда в 
центъра на града. Организирам цялостната поддръжка на Археологическия резерват 
Хисаря. Методически консултанти са ми били арх. Вера Коларова, арх. Румяна 
Пройкова и най-дълго съм работил с арх. Теофил Теофилов. Това е научно-приложната 
дейност. 

 
 
 
     Подпис: 

(н.с.д-р Митко Маджаров) 
 

 


