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Колегата Митко Маджаров е роден през 1955 г. Завършва специалност история във 

ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”. Около три десетилетия той работи в Градския 

исторически музей в Хисаря (първо като уредник, а от няколко години и като 

директор). Неговата дейност е свързана в няколко основни направления: а) 

Проучвания на пътната мрежа през римската и ранновизантийската епоха в 

днешните български земи; b) Археологически разкопки и консервационна дейност в 

резервата „Диоклецианополис”; с) Проучване на тракийски център 

(селище/емпорион и храм и светилище) при с.Кръстевич, общ.Хисаря. 

           Също така трябва да отбележим и участието му в d) проекта Tabula Imperii 

Romani, K-35/2, както и e) неговата научно-популярна работа свързана със SPA 

курорта Хисаря, който е органично свързан с античния град. 

           За проучването на пътната мрежа в земите от двете страни на Хемус той е 

посветил редица публикации (в списъка на публикациите №№ 1-16). Като краен 

резултат са му и двете отпечатани книги (№ № 10, 14). Втората монография той 

прилага за хабилитационен труд. Тя излезе наскоро на  билингва ( Митко Маджаров. 

Римски пътища в България. Принос в развитието на римската пътна система в 

провинциите Мизия и Тракия.  Велико Търново 2009, 343 стр., 155 обр. M. 

Madharov. Roman Roads in Bulgaria. Contribution to the Development of Roman Road 

System in the Provinces of Moesia and Thrace. Veliko Turnovo 2009. 

                 Трябва обаче да отбележа, че през 2005 г. излезе огромният труд на  

германеца Михаел Вендел за пътните връзки през  ІV – VІІІ в. в земите (най-общо) 

от двете страни на Балкана (става дума за том.3 от поредицата „Карасура”) (Wendel, 

M. Die Verkehrsanbindungen in frühbyzantinischer Zeit. Untersuchungen zur Gesvhichte 

und Kultur des alten Thrakien. – In: Karasura, Bd.III. Langenweissbach 2005). 



Вендел е описал ок.240 (!?) пътя с различно предназначение през късната античност 

и Средновековието. Той умишлено е използвал термина „пътни връзки”, като по 

този начин може да осъществи предвижването от точка А до В на стотици (дори на 

хиляди километри !). Германският учен е дал в края на книгата и огромен каталог с 

2112 селища. По-долу на места ще сравнявам двете монографии (колегата Сергей 

Торбатов отдавна готви труд на същата тематика, но повече от 10 години не е 

подготвил нищо).    

              М.Маджаров е направил следната класификация на римските пътища в 

България. А) Главни пътища: Via Egnatia, Диагонален (Централен път), Крайдунавски 

път, Крайморски (Западнопонтийски), пътят Ескус – Филипополис  и Дуросторум – 

Марцианополис – Анхиалус.; Б) Групата на второстепенните пътища се разделя на 

четири подгрупи: Римски пътища в провинция Мизия; Римски пътища в провинция 

Тракия; Презбалкански (Междупровинциални пътища), Римски пътища в Родопите. 

Според някои антични автори пътищата са основно три категории: viae publicae, viae 

militares, viae vicinales;  М. Wendel 2005:13-14 например предлага за нашите земи  пет 

категории: Римски имперски пътища; Пътища в диоцезите, провинциални пътища; 

допълнителни пътища; Свързващи отсечки; Според С.Торбатов 2004:86-90 

категориите са: Пътища с общо имперско значение (интерпровинциални); 

Трансбалкански; Вътрешно провинциални; Д.Петров 1997:42-54 дава приоритет на  

географското положение – вертикални (север-юг) и хоризонтални (изток-запад).  

               Via Diagonalis. Това е големият Централен (Диагонален път, идващ от 

Сингидунум, минаващ през дн.Сърбия, след това през Скретиска (Костинброд) – 

Сердика,  Филипопол – Хадрианопол и оттам Бизантион/Константинполис (с.70-130). 

М.Маджаров допуска, че отбелязаната в „Пентингероната карта” пътна станиция 

Зирме е идентична с mansio Bessapara (край Синитово). Според Д.Цончев е имало две 

станции Бесапара. Селището при с.Синитово той определя като „Долна Бесапара” на 

Диагоналния път. Станцията „Горна Бесапара” се намирала в м.Айкъня, на 3 км 

източно от с.Капитан Димитриево. Проучванията на Маджаров в този район доказаха, 

че Горна Бесапара е mutatio на отклоняващ се път от Бесапара към Nicopolis ад Nestum 

при с.Гърмен до Гоце Делчев. 

               Крайдунавски път. Този път идва от далечния Singidunum (Белград) и 

Viminacium (Костолац), минава по десния дунавски бряг по нашите земи и от 

Durostorum свива надолу на североизток посока делтата на Дунав (с.131-183). 

Маджаров има свое мнение относно локализацията на някои селища в района на 



с.Байкал и гр.Никопол. На тях ще отделя внимание по-долу във връзка с Табула 

империи Романи. Относно района на с.Малък Преславец, обл. Силистра се застъпва 

мнението, че там се намира пътна станция с имена Nigrinianis, а по-късно Candidiana. 

Напоследък излезе една нова статия. Може да се допусне, че навярно става за две 

отделни, но разположени на близко разстояние селища (Vagalinski, L. New 

Epigraphical Data on auxilia in Moesia Inferior during 1st Century A.D. – Novensia, 15, 

Warszawa 2004:39-46). М.М. трябваше да вземе отношение по този въпрос. 

                Oescus – Philippopolis.  Eдин от първостепенните пътища с военно 

предназначение е този от Oescus през Балкана за Philippopolis, най-големият град в 

римска Тракия (с.202-215). По трасето и около него М.Маджаров е извършил редица 

обхождания, сондажни и системни археологически проучвания (№ 10, както и 

отделни сектори и станции по нето - №№  1,2,3, 6,7, 8). Интересно е да се отбележи, 

че римският път има дължина от 180 км, а сегашния от с.Гиген край Дунав до 

Пловдив е 250 км и не е толкова прав. Ето и неговите корекции при проучването на 

друма. Така например в отсечката между с.Комарево и Плевен римското трасе е 

преминавало през Ad Putea (с.Рибен) и с.Буковлък. Сега пътят минава през селата 

Победа, Долна Митрополия и Опънец, като се заобикалят височините по десния 

бряг та Utus fluvius (Вит). По-пряк е бил друмът в отсечката  Doriones – Меlta, също 

така южно от Haemus mons като е слизал направо в Sub radice (Sub Radice) (а не се е 

спускал към Кърнаре). Към Филипопол трасето е пресичало р.Стряма и Същинска 

Средна гора (а не през днешното шосе за Карлово). Установено е, че трасето на 

Ескус – Филипопол е следвало по-старо от пред римско време.  

               В ареала на всички крайпътни съоръжения са установени, според автора, 

тракийски материали от елинистическата епоха (особено в най-високата част на 

Троянския проход, под останките на пътната станция Монтемно). Още през 1985 г. 

д-р Маджаров е правил сондажни проучвания  „в района на пътната станция Состра” 

(Всъщност проведените тогава и по-късно разкопки потвърдиха наличието на 

кастела Состра. Тук не е пътната станция, която несъмнено е била наблизо). 

                 Относно станцията Монтемно имаше дискусия между М.Маджаров и 

Иван Христов (НИМ). След  Montemno  пътят Oescus – Philippopolis се отправял на 

юг по стръмната част на старопланинския масив и след 3 км е достигал билото на 

планината. Оттам променя посоката си и след 2,6 км достига до м.Влашките колиби. 

Напоследък Ив.Христов прие, че там била разположена пътната станция Монтемно. 

Той е разкрил останки от сграда с правоъгълен план, основите от стражева кръгла 



кули (от ломен камък на калова спойка), както и подвижен археологически 

материал, както от пред римската, така и от римската епоха. Според д-р Маджаров 

такава архитектура не предполага наличието на крайпътно укрепление с мащаба на 

praesidium. Планът е начинът на градеж на „основната сграда” в м.Влашките колиби 

показва едноетажна постройка с дървено покритие. Изискванията за praesidium са 

други. Ако се приеме мнението на Ив.Хр., то разстоянието между Моntemno и 

следващата станция Sub radice е 6 римски мили (почти 9 км). В действителност то е 

само 4 км. По същия начин разстоянието от предходната на Монтемно станция Аd 

radices (при с.Бели Лом, м.Попина лъка) до м.Влашките колиби би следвало да е 8 

мили (11,9 км), а всъщност иде реч за 15,6 кв. Обозначеното в Певтингеровата карта 

разстояние от ХІV мили (20,7 км) между станциите Ad radices и Sub rаdice се 

покрива с действителното разстояние от 21 км между селата Бели Осъм и Христо 

Даново. 

                 Основен момент в проучването на пътя са  проведените от автори 

археологически разкопки в Sub Radice (№№ 1,15). Там той е проучил на голяма 

площ от 15 дка един ранен burgus (от времето на Антонин Пий), втори по-късен 

burgus (ср.на ІІІ в.), сграда, тълкувана като praetorium, balneum, ранно християнска 

basilica от последните десетилетия на ІV в. След средата на ІІІ в. тук  било 

дислоцирано поделение на cohors I Aureliana. От това място пътят продължавал на 

юг, но и оттук имало разклонение към т.нар. Подбалкански път от края на ІІІ в. 

нататък. Маджаров е изследвал подробно и Viamata, където са разкрити praetorium и 

tabernae. 

                 Тук трябва да обърнем внимание на следната подробност. Според М.М. и 

редица други изследователи (от В.Аврамов насетне) пътят Ескус - Филипопол, след 

дакийските войни на Траян, е свързвал Долна Мизия и Тракия с провинциите 

оттатък Дунав (Дакия и дори Панония). Досега не е посочено конкретно трасето от 

Ескус и отсрещния бряг по посока Dacia, а от Марк Аврелий нататък - provincia 

trium Daciarum. Авторът също не го посочва (ако изобщо го има?). На времето 

Аврамов е дал само две-три пункта, но те не са достатъчни и много спорни. 

Съгласен съм с Маджаров и други, че след освещаването на моста между Oescus – 

Sucidava при Константин Велики започват по-оживени връзки със земите северно от 

голямата европейска река. 

                   Durosotrum-Marcianopolis-Anchialus. М.Маджаров е първият учен по тези 

въпроси, който слага този път в категорията на първостепенните (с.215-222). 



Всъщност той накратко коментира и неговото продължение. След като бе 

установена в източната част на Мандренското езеро мястото на станцията Pudizo 

(К.Господинов, РИМ-Бургас), а в южна посока все повече специалисти са склонни 

да отъждествят край Малко Търново друга станция - Ut Surgas, то този път 

продължава по посока Via Egnatia и столицата на провинция Тракия 

Perinthos/Heraclea/Herakleia (Текирдаа на Мраморно море). Артерията е свързвала 

много важни зони – долния Дунав, западния Понт, Егнатиевия път и столицата.  

                   Второстепенни римски  пътища (с.223-256).    Тук повечето ще наблегна 

на някои спорни отсечки и пътища, касаещи предимно публикуваното от М.Вендел 

и М.Маджаров, които работят в близки места и темата Diocletianopolis  (М.М.) – 

Karasura (М.В.) излиза на преден план. 

                 Важни резултати дават проучванията му през 2006 г. при с Иван Вазово до 

Хисаря. Това е била пътна станция на друма Oescus - Philippopolis, но и също така и 

на локалния път от Diocletianopolis за Ranilum. Трасето, според  М.Маджаров е 

Диоклецианополис/Хисаря – Иван Вазово – източно от Бегово, северно от Борец, 

после през Отец Кирилово, Чоба, Тюркмен, Гранит и Оризово – и източно Ранилум 

(оттам две разклонения за Филипопол на запад и за Константинопол на изток) 

(стр.239-242, обр.89).  

             Трябва да отбележа, че М. Вендел (стр.124 сл., обр.84) не е дал този път. Той 

е обозначил друга артерия – от близката до Диоклецианопол станция Виамата за 

Карасура (през Сърнегор – Златосел – Брезово – Средно градище). Всъщност такъв 

път няма (според М.М.) ! Защото когато Viamata е била римска станция (още през 

средата на І в.) селището Карасура въобще не е съществувало.  

               При проследяване на подбалканския друм има също някои неточности, 

според Маджаров (вж. у Вендел, стр.74-77). Начертан е  път от Сердика за Калофер. 

По археологически данни М.М. е изследвал сектора от Суб радице до Калофер през 

античното селище при Звъни град. Няма археологическа информация за пътя от 

Сердика до Суб радице. Има само съвременно асфалтово шосе.  

             Пътната артерия от Калофер М.Вендел я трасира до Тоида/Цуида/Сливен и 

от там директно през Карнобат - за Анхиало (вж. у Вендел стр. 80). Такъв римски 

път не е имало. Има съвременно асфалтово шосе. Според Певтингеровата карта 

главната вътрешна второстепенна артерия, която е пресичала провинция Тракия по 

оста „Изток – Запад „  е Аnchialus – Cabyle – Beroe - Ranilum и от там по 



Диагоналния път - за Philippopolis. Подбалканския път от Sub radice през Туида е 

достигал Кабиле и от там за Анхиало.  

На стр. 95 на картата M.Вендел дава някакъв път от станцията Хилице за 

Диоклецианополис. Когато Хилице е съществувала като станция на Диагоналния 

римски път император Диоклециан не е бил роден, за да създаде при хисарските 

минерални извори Diocletianopolis. В това направление има съвременно асфалтово и 

не добре направено шосе, което се отклонява от автомагистрала Тракия при Вакарел 

и през Панагюрище достига до Хисаря.  

             Отново да се върнем на проблема Карасура – Диоклецианополис. Наскоро бе 

изказано мнение, че вероятно м.Калето при с. Свобода до Чирпан не е всъщност 

Карасура, а град Диоклецианополис (а при руините на Хисаря е имало град с друго 

име – напр.Севастополис) (Jankov, D. Karasura oder Diokletianopolis: Die Bischofssitze 

in der Provinz Thrakien während des 4.-6. Jahrhunderts.- In: Karasura, Bd,I, Weissbach 

2001:111-118). В иторическите извори се споменава, че Диоклецианополис е третият 

град в провинция Тракия (км диоцеза Тракия) след Филипополис и Аугуста Траяна. 

Ако Карасура е Диоклецианополис, то големината въобще не отговаря на града в 

Хисаря - нито е колкото него, не е и по-голяма. В „Бурдигалският пътводител” 

(съставен хронологически  след основаването на Карасура и на Диоклецианополис) 

едва ли ще бъде пропуснат като пътна станция третият по големина град в 

провинцията. Това показва, че Диоклецианопол не е бил  разположен на трасето на 

Диагоналния път и поради тази причина не е обозначен. 

                   Искам накратко да кажа нещо и за Никополис ад Иструм. След 

основаването му ок.110 г.сл.Хр. той постепенно се превърнал в основен кръстопът в 

земите между Дунав и Балкана и южно от планината. Свързвал се със селища на 

север по десния дунавски бряг - Улпия Ескус, Нове и Ятрус, Сексагинта Приста. 

Също така на изток по посока Марцианопол и Одесус и на запад към Монтана. На 

юг – към градове оттатък Хемус (напр.Августа Траяна и Филипополис, с по-

нататъшни продължения за Кабиле, Анхиалус, Хадрианополис и т.н.). М.Вендел е 

дал един важен локален път от Никополис в посока Малка Скития (Scythia minor), 

по-късната провинция Скития (Scythia). Според мен такъв път е съществувал. При 

М.Маджаров обаче липсва. Може би той се опасява, че в тази зона (на североизток) 

няма големи селища (там по-известни са Залдапа? при Ковачевец (според някои) до 

гр.Попово (други поставят Залдапа при хълма Царевец) и Абритус. 



             Колегата Маджаров е участвал лично или с колектив в проучването на 

пътната система в Родопите (№№12,13,14,16). Главните пътни артерии той 

класифицира като: Централен, Източен и Западен през родопски път. Много от 

маркираните римски пътни трасета съвпадат с по-старите тракийски. Обаче именно 

през римската епоха се полага здравата каменна настилка в тази планина.  

              Централният път е свързвал Philippopolis с Via Egnatia. На юг от Пловдив се 

достигало до с.Брестовица (лични наблюдения на автора), отгам на юг по посока 

Чурен – Тъмреш – Персенк – източно от Глухите камъни – край Смолян и т.н. 

(с.269, обл.105). Източният път започва от Филипопол – Куклен – Асеновград – 

Червен – Долнослав –Тополово и Тополовски проход – Момин камък и на запад 

Лъки – Момчиловци – източно от Смолян и западно от Рудозем – Елидже – 

Циганско градише и оттам за Abdera. Маджаров е участвал в екипа при 

изследването на един път, започващ от с.Ммомчиловци на изток – към Давидово –

южно от Перперикон – Маджарово – Тополова и преди Ефрем с две разклонения за 

Бурдипта и Хадрианополис (с.284 сл., обр.119). Западният път започва от 

разклонението при Бесапара-Капитан Димитриево – покрай Батак и Фотиново до 

Доспат – след това към Никополис ад Нестум при Гърмен и оттам наюг към Филипи 

(с.309 и сл., обр.146) 

             Митко Маджаров е дал и една периодизация на главните строителни 

периоди в изграждането на пътните комуникации от двете страни на Балкана. 

Първият включва времето от завладяването на Мизия (12) и Тракия (45) до Нерон 

(54-68); Вторият е по време на  управлението на Марк Улпий Траян (98-117) – 

началото на урбанизацията и трасирането на вътрешно провинциалните пътища; 

Следващ етап е свързан с името на Антонин Пий (138-161); Четвъртит е при Марк 

Аврелий (161-180) – ремонтни и възстановителни работи на крайпътните 

съоръжения. Петият етап е при Диоклециан (284-305) и Константин Велики (306-

337) и последният шести – през управлението на Юстиниан І (527-565).  

                  Периодизацията на М.Маджаров е приемлива. Аз обаче бих редуцирал 

периодите на четири на брой. 1. Юлиево-Клавдиевата династия (в къснотибериево-

ранноклавдиево време има епиграфски материал за Крайдунавския път в района на 

Железни врати, т.н.”Джердапски лимес”. Вероятно при Клавдий - Нерон отсечката е 

стигнала и до Ескус. Оттам е започнало трасето на юг към Балкана и Филипопол, 

откъдето имаме епиграфски доказателства от времето на Нерон);  2. Къснотраяново 

време (?), принципатите на Хадриан (117-138) и Антонин Пий (138-161). По това 



време се урбанизират земите от двете страни на Балкана  и се полага бързото 

изграждане на пътната инфраструктура; 3. Диоклециан (284-305) – Константин 

Велики (306-337); 4. Юстиниан (527-565).  Тук има и много подпериоди, които са 

свързани с ремонт на пътната структура (сгради, трасе, издигане на милиарни 

колони, посветителни надписи). Това важи не само за епиграфските данни при Марк 

Аврелий, а и за визитите или преминаването през нашите земи на императорски 

свити (особено Септимий Север, втората му съпруга Юлия Домна и синовете му – 

всички заедно или не винаги). И накрая бихме споменали Юстиниан Велики – това 

което описва Прокопий от Кесарея само негово дело ли е или започнато при 

Анастасий?  

                Смятам определено, че силата на колегата Маджаров е в пътната система 

на юг от планината Хемус (Haemus mons).                    

                  Териториалният обхват е много голям и поради това авторът се е 

концентрирал върху важните пътни артерии през римската и ранно византийската 

епоха. Това е плод на дълъг археологически и кабинетен труд (Имам някои 

забележки относно изписването на термини и имена на английски език. Трябвало е 

да има по-голям синхрон между автор и преводач). Това е наистина труд за много 

тесни специалисти, които много добре познават географията на България, както и 

проблемите на старата история и археологията. 

B) Публикациите, свързани с проучването на град Диоклецианополис са 14 

на брой (10 на български език и 4 в чужбина на английски и френски език) (№№ 17-

30). Проучванията там се извършват целогодишно. Той продължава да изследва 

термите в рамките на града (№№  22-27, 29-30). Сериозен принос е откритата втора 

южна порта на крепостната стена. Тя е малко по-ранна от известната досега 

„Камилите” (намираща се в източна посока от тук коментирана) и пак на южната 

крепостна стена.  

              Митко Маджаров е и главен консултант по аварийната консервация в 

Диоклецианопол – северна крепостна стена и протейхизмата пред нея, южна 

крепостна стена, потерни и кули, обществена сграда северно от термите.  

              В града и в близост са открити множество езически култови сгради и 

християнски базилики (общо 10), като някои от тях (4) са проучени лично от автора 

(за тези култови постройки вж. № № 19-21, 28,29).  

               С) От 2005 г. екип под негово ръководство проучва тракийския център край 

с.Кръстевич, община Хисаря. В м.Памук кале, на 500 м югоизточно от селото, е проучено 



селища и търговски комплекс. Просъществувал е между нач. на V до средата на ІV 

в.пр.Хр., когато е бил разрушен вследствие на походите на Филип Македонски. В друга 

местност – Секиз харман – на 1 км североизточно от същото село, е проучено светилище и 

храм (кр. на V – ІІІ в.пр.Хр.). Тракийският емпорион при Кръстевич се намира в район на 

богати рудни находища (край Панагюрище и Копривщица). На ок.50 км СЗ е голямото 

тържище Пистирос, което е осъществявало интензивна търговия на стоки и суровини с 

егейското крайбрежие. В близост се намира култовият център край Старосел, също така 

тракийското селище в Хисаря и друго при с.Васил Левски до Карлово. Всичко това говори 

за един интензивен живот на тракийското население в този район и за оживените 

търговски контакти. 

                D)  Митко Маджаров е участник в проекта Карта на Римската империя – 

България, Лист – К-35-2- Филипопол. Той е написал 14 малки статии. Трябва да се 

отбележат тези негови статии, върху които той прави корекции на мненията на други 

колеги. Направените лични изследвания от автора на настоящата книга в района на с. 

Байкал през 1984 г. показаха действително, че североизточно от с. Байкал, в местността 

„Селище”, се намират останки от това поселение.  Според Митко Маджаров римския път, 

южно от с. Байкал, се отнася за пътя, който е свързвал селищата Валериана и Палатиолум, 

т.е., въпросният участък е част от трасето на Крайдунавския римски път. Според него 

обаче южно от с. Байкал римският път е имал кратко отклонение на североизток, към 

селището Палатиолум. Пътят, западно от с. Долни Вадин, в продължение на около 6 км е 

следвал брега на р. Дунав и при завоя, който прави реката на североизток, е продължавал в 

източна посока, минавал е южно от с. Байкал, където е имало отклонение на североизток, 

към селището Палатиолум, след което се е отправял направо към Ескус. Отклонението, 

което прави пътят след селището Валериана, се дължи на обстоятелството да бъде 

избегнат нестабилният блатист терен в района на с. Байкал, южно от р. Дунав. Трябва 

обаче да отбележим следния исторически факт. Прокопий от Цезарея, в съчинението си 

De aedificiis, IV, 6 пише, че императорът (Юстиниан – 527-565) оградил Ескус (Искос) с 

непревземаеми стени. Освен това построил две нови крепости недалеч. Едната от тях  се 

наричала Палатиолон/Палациолон, а другата Сукидава на отсрещния бряг. Теофилакт 

Симоката, творил по времето на император Маврикий (610-641), в съчинението си 

„Истории” описва военните действия на ромеите срещу авари и славяни. Това е станало в 

586 г. Той споменава само една крепост Паластол (Палатиолон), а не Ескус. Това показва, 

че след 586 г. вторият град (Ескус) е бил разрушен, а новият съществувал (в книгата се 



цитира Д.Митова-Джонова, която смята, че до Ескус е било селището Палатиум още от І 

в.). 

                    Митко Маджаров е склонен да допусне , че Asamus, An Asamus се намира при 

дн.гр.Никопол на Дунав, а не в съседното селище Черквица, както напоследък се 

приемаше. Изследвайки трасето на римския път северно от гр. Гулянци, Маджаров е 

установил, че посоченото в „Певтингеровата карта” разстояние от ІХ мили между Утус и 

Асамус напълно съответства на действителните 13,4 км от  устието на р. Вит до гр. 

Никопол, където са били вероятните местоположения съответно на пътните станции Утус 

и Асамус. 

                      Според издателите на античните пътеводители при с. Черквица се е намирала  

пътната станция Securisca, а крепостта Асамус е локализирана при с. Мусалиево. В 

“Певтингеровата карта” виждаме станцията Секуриска на ХVІІ мили (25 км) след Асамус 

и на ХХVІ мили (38,5 км) след Утус. Ако Асамус е била разположена при с. Мусалиево, а 

Секуриска – при с. Черквица, то разстоянието от с. Мусалиево до с. Черквица трябва да е 

25 км, а това от с. Милковица през с. Мусалиево и на север до с.  Черквица трябва да е 

38,5 км. В действителност тези разстояния са много по-малки (от Милковица до 

Мусалиево са 9 км, а от Милковица, през Мусалиево до Черквица – 17 км). При тази 

локализация на разглежданите станции римският път след Утус ще трябва да прехвърли 

чрез мост р. Осъм при с. Мусалиево, да се отправи на север към античната крепост при с.  

Черквица и за да достигне до нея  чрез втори мост отново да прехвърли р. Осъм. Това е 

напълно безсмислено и фактите красноречиво показват. пътя от с. Милковица през с. 

Мусалиево и от там за с. Черквица е нелогично. Ето защо и локализацията на станцията 

Асамус при с. Мусалиево и Секуриска при с. Черквица е неоснователна. 

                  Е) Научно-популярни издания. Те са свързани с два обекта – Диоклецианопол и 

Кръстевич (№№ 37-41). Написани са на достъпен език за нуждите на почиващите в 

курорта Хисаря, които имат афинитет към археологията. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Въз основа на гореизложеното смятам, че колегата д-р Митко Маджаров има нужната 

богата научна продукция и археологически опит. Предлагам на почитаемото жури да му 

присъди академичната длъжност „доцент по антична археология”. 

 

София, 1 декември 2010 г.                                          С уважение: 

                                                                                                          (Р.Т.Иванов) 

 


