
РЕЦЕНЗИЯ 

От доц. д-р Венцислав Николов Динчев  

(Национален археологически институт с музей към БАН)  

за присъждане с конкурс на академичната длъжност “доцент”  

по научната дисциплина АРХЕОЛОГИЯ, шифър 05 03 12 

(решение на НС на НАИМ – протокол N 22 от 04.05.2010 г.), 

с кандидат – гл. асистент д-р 

Митко Костадинов Маджаров 
 

На обявения конкурс за доцент („ст.н.с. ІІ ст.” по старата номенклатура) по 

археология за нуждите на Археологическия музей в гр. Хисаря (ДВ, бр.40, 28.05.2010 г.) 

се е явил само гл. ас. д-р Митко Костадинов Маджаров от същия музей.  

Кандидатът е роден на 07.04.1955 г. в гр. Плевен. Висше образование по 

специалност история завършва във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и 

Методий”. От 1976 г. работи в Археологическия музей в гр. Хисаря. През 1989 г. 

защитава докторска дисертация на тема ”Римският път Ескус – Филипопол (І - VІ в.)”. 

През 1990 г. е избран с конкурс за научен сътрудник по антична археология в 

Археологическия музей в гр. Хисаря. От същата година е и научен ръководител на 

„Национален археологически резерват – Хисаря”. 

Кандидатът се явява на обявения конкурс с 36 отпечатани научни публикации, 

от които 2 монографии и 34 статии и съобщения, както и с декларирано участие в 

изготвянето на Tabula Imperii Romani, K35/2 (под печат), и с 4 научно-популярни 

издания. При три от статиите, тринадесет от съобщенията и едно от научно-популярните 

издания кандидатът има съавтори. Всички съобщения в съавторство са за проучвания 

под ръководството на кандидата и с негово основно участие при изготвянето им. 

Монографиите, 23 статии и съобщения, и 3 научно-популярни издания са отпечатани 

след присъждането на М. Маджаров на научното звание „научен сътрудник ІІ степен” 

(“главен асистент” по новата номенклатура) през 1990 г. 

Теренната дейност на кандидата включва ръководство на обхождания, 

сондажни проучвания и разкопки на редица селищни обекти (големият късноантичен 

център Diocletianopolis, станциите по протежение на пътя Oescus – Philippopolis, 

комплексът от късната желязна епоха край с. Кръстевич, община Хисаря, и др.) и 

антични пътища (споменатият път Oescus – Philippopolis, пътищата от и за 

Diocletianopolis, античната пътна система в Родопите и т.н.). Резултатите от теренните 

си проучвания М. Маджаров излага и защитава пред авторитетни научни форуми у нас и 

в чужбина, както и в научните си публикации.  
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Първата книга (№ 10) на кандидата е “Римският път Ескус – Филипопол. Пътни 

станци и селища” (Пловдив, 2004, 124 стр.). Това всъщност е дисертационния му труд, 

допълнен с нова информация и литература. Трябва да се изтъкне, че благодарение на 

продължителните занимания на М. Маджаров, пътят Oescus – Philippopolis е може би 

най-добре проученият значим античен път в източната част на Балканския полуостров. 

Лично негово дело са не само редицата уточнения на пътното трасе и устройство, но и 

изследването на част от крайпътните станции. Заслужава да се отличат резултатите от 

разкопките му в две от тях – Sub Radice (при с. Христо Даново, община Карлово) и 

Viamata (при с. Михилци, община Хисаря). Днес Sub Radice и Viamata са най-добре 

познатите у нас римски пътни станции, като разкритите в тях постройки – praetoria (в 

Sub Radice и Viamata), taberna (във Viamata), казарми (по-ранна и по-късна, в Sub 

Radice), баня (в Sub Radice), и др. – дават представа какво следва да очакваме при 

проучването на други подобни обекти в бъдеще. Резултатите от разкопките във Viamata 

онагледяват и, същевременно, спомагат за интерпретацията на откритите тук ценни 

епиграфски свидетелства от 61 г.сл.Хр. и от 175/176 г.сл.Хр. за организацията на 

пътното дело в римска Тракия.  

По темата на дисертацията, т.е. за античния път Oescus – Philippopolis и 

станциите покрай него, са посветени и няколко от статиите на М. Маджаров (№№ 1, 2, 3, 

6, 7 и 8), повечето от които са обнародвани преди и към момента на конкурса му за 

научен сътрудник (главен асистент) през 1990 г.  

Втората книга (№ 15) на кандидата излезе от печат неотдавна и е във вид на 

билингва: “Римски пътища в България. Принос в развитието на римската пътна система 

в провинциите Мизия и Тракия.”/”Roman Roads in Bulgaria. Contribution to the 

Development of Roman Road System in the Provinces of Moesia and Thrace.” (Велико 

Търново, 2009, 343 стр.). Тя е най-същественото достижение в досегашната му 

публикационна дейност и е със значение на хабилитационен труд за този конкурс. В 

увода й последователно и изчерпателно са представени основните извори и по-

значимите съвременни изследвания за римските пътища в днешната българска 

територия. Тук са посочени и някои от най-известните съвременни съчинения за 

пътното дело в останалите територии на обширната Римска империя. Първата глава – 

„Структура и развитие на римската и ранновизантийската пътна система”, включва обща 

характеристика на римското пътно строителство и на административната организация 

по функционирането и поддръжката на римската пътна мрежа. Пак там се разглежда и 

въпроса за класификацията на римските пътища. М. Маджаров предлага 

разграничаването на две основни категории – главни (първостепенни) пътища и 

второстепенни пътища. Главата завършва с опит за периодизация на изграждането „на 

римската пътна система в провинциите Мизия и Тракия”. Разграничени са шест етапа, 
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обвързани с управлението на отделни императори: 1/ имп. Нерон (54-68); 2/ имп. Траян 

(98-117); 3/ имп. Антонин Пий (138-161); 4/ имп. Марк Аврелий (161-180); 5/ времето на 

имп. Диоклециан (284-305) и имп. Константин Велики (306-337); 6/ имп. Юстиниан 

(527-565). Втората глава е посветена на първостепенните, според кандидата, римски 

пътища в източната част на Балканския полуостров. Известният Via Egnatia, който не 

минава през днешната българска територия (Dyrrhachium – Thessalonika – Byzantium/ 

Constantinopolis), не е резглеждан в детайли. Доста повече внимание е отделено на т.нар. 

Диагонален път (Singidunum – Naissus – Serdica – Philippopolis – Adrianopolis – 

Constantinopolis), който с течение на времето става най-значимата пътна артерия в 

източната част на полуострова. По същия начин е представен и важният Крайдунавски 

път, осигуряващ връзките между военните гарнизони по границата. Останалите три 

пътни артерии, определени като първостепенни и разгледани в тази глава са т.нар. 

Западнопонтийски път, пътят Oescus – Philippopolis, който кандидатът е представял по-

подробно в по-ранната си публикационна дейност, и пътят Durostorum – Marcianopolis – 

Anchialus. Третата глава е посветена на второстепенните римски пътища. Те са 

представени в четири подглави, обособени по териториално-административен признак: 

пътища в провинция Мизия; пътища в провинция Тракия; презбалкански пътища; 

пътища в Родопите. Обемът на последната подглава, която е написана предимно на 

базата на данни от лични проучвания на кандидата, значително надхвърля този на 

останалите. Заключението на монографията излага в резюмиран вид основните 

принципи и изводи на изследването, респ. – на предходното изложение. 

Към представената монография, като към всяка друга книга, могат да се 

отправят някои критични бележки. Така например хронологическият обхват на 

изследването включва и епохата на късната античност (284-610), което не е отразено в 

заглавието на книгата. В историографската част би било редно да се направи един по-

обстоен коментар на труда на М. Вендел „Die Verkehrsanbindung in frühbyzantinischer 

Zeit (4.-8. Jh. n. Chr.) (Karasura. Untersuchungen zur Geschichte und Kultur des alten 

Thrakien. Bd. III)”, който е публикуван през 2005 г., включва голям масив емпирична 

информация и е с претенции за изчерпване на пътната проблематика в днешната 

българска територия, но се базира на спорна методика. Не съм склонен да приема 

представената по-горе периодизация на изграждането на „римската пътна система”, 

която насища ІІ в. (до 180 г.) с три етапа, но пропуска като пасивно безвремие 

следващото столетие (до 284 г.) и целия период от 337 до 527 г. Имам известни резерви 

и относно категоричното определяне като „римски” на част от второстепенните пътища, 

включително тези в Родопите. По-късното пътно строителство по нашите земи – до края 

на ХІХ в. включително, не се различава съществено от това през римската епоха и 

категоричното хронологическо определяне на пътни останки без датиращи находки или 
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поне без достатъчно косвени данни е рисковано. В книгата са допуснати някои 

фактически грешки. Така например с обр. 39 на с. 56 е показана една преградна стена от 

публикация на К. Шкорпил, която кандидатът локализира „при с. Гулица”. Тази 

преградна стена, назована от К. Шкорпил „Калгамач герме”, не е при с. Голица 

(„Голица”, а не „Гулица”, е днешното селищно име) в община Долни Чифлик, област 

Варна, а край изоставеното вече с. Доброван (преди Калгамач) в община Поморие, 

област Бургас. На с. 58 се чете следното: „Най-ранният милиарен камък от римската 

епоха е открит край трасето на via Appia и е датиран от 253 г. пр. Хр. (Pekàry 1968, 43). 

От 252 г. пр. Хр. датира и една милиарна колона, поставена край трасето на римския път 

Марцианополис – Дуросторум (Torbatov 2000, 59-72)”. В цитираната публикация на С. 

Торбатов няма такава датировка. Има я, но в резултат на техническа грешка и в друга 

публикация на С. Торбатов. Въпросната колона всъщност е от 235-237 г. сл. Хр. На с. 64 

пише, че „следващият етап от развитието на римските пътища е времето на 

императорите Диоклециан (285 – 306) и Константин Велики (306 – 337)”. Диоклециан 

става император в 284 г., а абдикира в 305 г. При една по-добро предварително 

редактиране на книгата биха могли да се избегнат и някои стилистични недоразумения. 

Така например на с. 75 кандидатът пише по повод станцията Ballanstra на Диагоналния 

път, че „тя е отбелязана единствено в „Бурдигаленския пътеводител” и според него се 

локализира при гара Драгоман (Cuntz 1929, 86; ЛИБИ 40)”. Днешната локализация на 

посочената станция не е според посочения извор, а според неговите съвременни 

издатели (за римските пътеводители в ЛИБИ, І, 1958, 9-45, това са В. Тъкова-Заимова и 

В. Велков). Същата грешка е допусната при представянето на станцията Scretisca на с. 

77, на станцията Extuomne на с. 80, и т.н.  

Изредените пропуски и слабости обаче не подбиват значението на обсъжданата 

монография и не са в състояние да повлияят съществено на високата ми оценка за нея. 

Това всъщност е първата българска обобщаваща монография за пътното дело по нашите 

земи през римската и късноантичната епоха (публикацията на Я. Тодоров от 1937 г. „Le 

grandi strade romane in Bulgaria” е обнародвана в отделно книжно тяло, но е само с  33 

стр. текст и не може да се приеме за пълноценна монография). Повествованието добре 

онагледява дългогодишния изследователски опит на М. Маджаров. Пътните трасета са 

проследени с вещина. В много случаи кандидатът се позовава не само на известните 

публикаци в специализираната литература, но и на данни от собствени теренни 

проучвания. Така, наред с описанието на споменавания вече път Oescus – Philippopolis, 

той представя и резултатите от наблюденията си по трасето на Крайдунавския път в 

участъка Valeriana – Oescus – Utus (източно и западно от устието на р. Искър; с. 151-

155), на пътя Marcianopolis – Nicopolis ad Istrum – Melta в участъка на Melta (на днешния 

гр. Ловеч; с. 225-226), на Подбалканския римски път в участъка на днешна Пловдивска 
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област (с. 231-235), на пътя Diocletianopolis – Ranilum (с. 239-244), на Централния 

родопски път (с. 269-284), на Източния родопски път (с. 284-309), на Западния родопски 

път (с. 309-320). Въпреки резервите си относно категоричното определяне на изредените 

родопски пътища като „римски”, не омаловажавам усилията за и факта на тяхното 

установяване. Присъствието им в книгата е оправдано, тъй като римската и/или 

късноантичната им датировка е възможна, макар и недоказана, според мен, засега. 

Професионалните умения на кандидата изпъкват и при анализите му по повод пътните 

станции с дискусионни локализации. Неговата подкрепа за една или друга локализация 

на многобройните все още станции с неуточнена такава, е аргументирана. Не се 

притеснява да се противопостави на тезите на известни учени и да подкрепи не особено 

популярни засега мнения – например за локализирането на известния Anasamus/Asamus, 

пътна станция и кастел на Крайдунавския път, при днешния гр. Никопол (с. 158-160). 

Предлага и нови, свои локализации – например поставя Rhamis, станция на Диагоналния 

път, при с. Момково, Свиленградско (с. 124-126). В доста случаи предлага и корекции в 

данните на основните извори – достигналите до нас римски пътеводители. Днес не може 

да се прецени дали винаги е прав. За това са необходими нови проучвания. Мога обаче 

да заявя, че неговите предложения са методически коректни, съобразени с наличната 

изворова и археологическа информация, и логични. Благодарение на проучванията и 

професионалния си опит кандидатът прави ценни допълнения и уточнения по конкретни 

въпроси. Сполучливо, според мен, е неговото обяснение за т.нар. Горна Бесапара край с. 

Капитан Димитриево, Пазарджишко, като станция не на Диагоналния път, а на пътя от 

същинската Bessapara към Nicopolis ad Nestum (с. 91-92). Сполучливо е например и 

обяснението му за отсъствието на известното селище Palatiolum на десния дунавски бряг 

(при с. Байкал, Плевенско) от пътеводителите, представящи Крайдунавския път – 

трасето на последния тук е изместено пό на юг, поради което въпросното селище е 

оставало встрани, на север от главния път (с. 151-153). Наред с постройките, разкрити в 

станциите по протежение на пътя Oescus – Philippopolis (с. 209-212), кандидатът 

представя тук, макар и в резюмиран вид, и един друг интересен обект, изследван от него 

– значителната правоъгълна крепост от VІ в. при кв. Анево на гр. Сопот, която е в 

съседство с трасето на Подбалканския римски и късноантичен път (с. 231-234). В 

книгата е включена важна информация от скорошни проучвания на други учени – 

например за разкопките на късноантичната крепост, идентифицирана с Castra 

rubra/Castozobra, и за изследвания в околността й участък от Диагоналния път (при с. 

Изворово, Харманлийско; с. 73-74, 121-122). Включена е и непубликувана досега 

информация за изследването на важни за пътната проблематика обекти – например за 

основната сграда (taberna) на Scretisca, друга станция на Диагоналния път (край гр. 

Костинброд; с. 50, 77-79). Безспорно достойнство на книгата са многобройните й 
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илюстрации – карти, планове, разрези, снимки. Голяма част от тях също са дело на 

кандидата. Издаването на книгата като билингва дава възможност за пълноценното й 

ползване от чужди учени и допринася за популаризирането на материалната култура по 

нашите земи през римската и късноантичната епоха. 

На проблематиката на представената монография са посветени и известен брой 

от останалите публикации на М. Маджаров (№№ 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 и 16). Повечето от 

тях са обнародвани след конкурса му за научен сътрудник (главен асистент) през 1990 г.  

Наред с пътното дело, значимо място в теренната и публикационната дейност на 

кандидата заемат изследванията му на големия късноантичен град Diocletianopolis и на 

синхронни обекти от неговата околност. Той е проучил и публикувал няколко 

християнски култови сгради (№№ 17, 19, 20). На християнската култова архитектура и 

на значението на Diocletianopolis като християнски център са посветени и няколко 

негови обобщителни статии в авторитетни чужди издания, резултат от участието му в 

международни научни симпозиуми (№№ 27, 28, 29). Неотдавна М. Маджаров възобнови 

изследването на останките на основната обществена баня на късноантичния град, която 

е функционирала с минерална вода от местните извори. Именно наличието на тези 

извори и възможността за оползотворяването им е основната причина за появата на 

самия град тук. Изследването на споменатата баня започва още Д. Цончев през 30-те 

години на миналия век. По всяка вероятност тя е била сградата с най-внушителен обем в 

очертанията на градските крепостни стени. Същевременно тя е сред най-големите 

антични и късноантични терми, строени по нашите земи и на Балканите изобщо. 

Резултатите от подоновеното й проучване са отразени в няколко съобщения (№№ 22, 23, 

24 и 26) и в една първа обобщаваща статия в сборник от международен научен форум 

(№ 30). Към приносите на кандидата в изследването на Diocletianopolis следва да се 

добави още статия за открити тук по различно време и на различни места оброчни 

релефи (№ 18), съобщение за проучването на нов интересен архитектурен комплекс в 

централната градска зона (№ 25), както и съавторството му на една студия за 

късноантичния град (№ 21). На Diocletianopolis са посветени и три от неговите научно-

популярни издания (№№ 38-40). Приключвайки с тази проблематика трябва да изтъкна 

и дългогодишните усилия на М. Маджаров като сътрудник и директор на 

Археологическия музей в гр. Хисаря, и научен ръководител на Националния 

археологически резерват „Хисаря” за опазването и експонирането на великолепното 

археологическо наследство на Diocletianopolis. 

Новата тема в научната дейност на кандидата в последните години е свързана с 

изследването на едно селище от V-ІV в.пр.Хр. край с. Кръстевич, община Хисаря, както 

и на синхронен, локализиран недалеч от селището, храм. Многобройните ценни находки 

от селището го доказват като търговски център и дават основание да се предполага, че 
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то е представлявало тържище (emporion), подобно на известния Pistiros (при с. Ветрен, 

община Септември). Със солидната си конструкция и с представителния си вид 

близкият храм пък е рядък образец на култовата архитектура от посоченото време във 

вътрешността на Тракия. Може да се обобщи, че в района на днешното с. Кръстевич 

през късната желязна епоха е съществувал твърде интересен и значим комплекс, чието 

откриване и изследване е заслуга на интуицията и упоритостта на М. Маджаров. 

Резултатите от досегашните разкопки са отразени в няколко съобщения (№№ 31-36) и в 

едно научно-популярно издание (№ 41).     

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М. Маджаров има богат опит като теренен изследовател. В това отношение той 

е един от най-дейните музейни археолози у нас през последните десетилетия. 

Проучените и проучваните от него обекти са с голямо значение за българската 

археологическа и историческа наука, за античната и късноантичната ни археология и 

история в частност. Като обем и проблематика публикационната му дейност напълно 

съответства на изискванията за обявения конкурс. Неговите книги, статии и съобщения 

са написани професионално и са с безспорни научни приноси. Висока оценка заслужава 

и неговата дейност по опазването и социализирането на археологическото наследство в 

територията на община Хисаря, особено наследството от Diocletianopolis. Всичко това 

ми дава основания да препоръчам на почитаемото жури да присъди на гл.ас. д-р Митко 

Костадинов Маджаров академичната длъжност „доцент” по археология. 

 

14. 01. 2011 г. 

 

 

Рецензент: 

        (доц. д-р В. Динчев) 

 

 

 


