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ВЪВЕДЕНИЕ 

Археологията  се  развива  многостранно  и  интензивно  през  последните 
години,  като  все  повече  взаимодейства  с  точните  науки  и  съвременните 
информационни технологии. Разбира се, нейната същностна цел се запазва 
– добиване на информация за живота на хората в древността, базирана на 
прецизното документиране, последващо анализиране и интерпретация на 
стратиграфски  данни,  събрани  чрез  археологически  разкопки. 
Археологическите разкопки, като деструктивен метод, дават възможност за 
събиране на данни in situ, но изискват много време и усилия за добиване на 
поглед на ниво над археологически обект. Друга опция представляват все 
по‐често  използваните  и  доказано  ефикасни  недеструктивни  теренни 
археологически  проучвания.  Тяхното  системно  прилагане  осигурява 
структурирани и стандартизирани данни. Последните дават възможност за 
регионални  и  надрегионални  изводи  за  различни  аспекти  от  живота  на 
хората в древността.  

Недеструктивните  теренни  археологически  проучвания  се  състоят  от  три 
основни  направления  за  локализиране  и  документиране  на  следи  от 
човешки дейности: 

 Теренни издирвания; 

 Дистанционни изследвания; 

 Геофизични изследвания. 

Теренни издирвания с цел точно локализиране, документиране и датиране 
на всички археологически материали по повърхността на терена в световен 
мащаб  се  влияят  от  многообразни  течения  в  областта  на  теорията  на 
археологията,  развитието  на  различни  подходи  и  методи,  които  се 
определят и чрез употребата на разнообразни термини. Сходни тендеции се 
наблюдават и за територията на България. Дистанционните и геофизичните 
изследвания  също  намират  своето  приложение  в  регистрирането  и 
документирането на всякакви по вид и хронология следи от човешка дейност 
в  древността.  Резултатите  от  използваните  недеструктивни  методи  са  от 
съществено значение както за различни по вид изследвания и анализи, така 
и за опазване на археологическото наследство. Тяхното въвеждане в единна 
и  достъпна онлайн  информационна  система,  съдържаща  данни  за  всички 
следи от дейността на човека в древността на дадена територия, е ключова 
точка във взаимната информираност на специалистите. За Р България данни 
за  археологически  обекти  от  палеолита  до  Късното  средновековие  се 
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регистрират  в  Националната  археологическа1  информационна  система 
„Археологическа карта на България“ (АИС АКБ). Концепцията за единна АКБ 
се развива още от началото на XX в., конкретизирана е през края на 80‐те г. 
на XX в., адаптирана е на два пъти според развитието на технологиите в края 
на XX в. и в края на първото десетилетие на XXI в. В момента тя претърпява 
основна  промяна  на  концепцията  според  съвременното  състояние  на 
технологичните възможности на географските информационни системи.  

В  последния  четвърт  век  технологичният  напредък  оказва  силно  влияние 
върху  все  по‐голямата  употреба  на  географски  информационни  системи 
(ГИС)  при  събиране,  въвеждане,  обработване  и  анализиране  на 
геопространствени данни както в природните/естествените науки, така и в 
хуманитарните,  към  които принадлежи и  археологията.  За целите на АКБ, 
приложението на ГИС предоставя възможност за събиране и анализиране на 
стандартизирани данни. 

Цели и задачи на дисертационния труд 

Целите на дисертационния труд са:  

 Систематизиране  и  обобщаване  на  тенденции  при  използваните 
подходи  и  методи  за  документиране,  обработка  и  анализиране  на 
данни  от  недеструктивни  теренни  археологически  проучвания, 
включващи  теренни  издирвания,  дистанционни  и  геофизични 
изследвания, чрез приложение на ГИС, по света и в България; 

 Представяне на развитието и анализ на състоянието на създадената в 
България  археологическа  информационна  система  „Археологическа 
карта на България“; 

 Изготвяне  на  конкретни  предложения  за  осъвременяването  на 
археологическата  информационна  система  „Археологическа  карта  на 
България“,  свързани  с  промяна  на  концепцията  ѝ  според 
възможностите на приложението на ГИС за документиране, обработка 
и анализиране на стандартизирани данни от теренни издирвания. 

За постигането на целите на дисертационния труд са поставени следните задачи: 

 Проучване  и  обобщение  на  влиянието  на  теоретичните  течения  върху 
използваните методи за теренни издирвания по света, в Европа и в България; 

 Обобщение на развитието на регионалния подход при теренните издирвания; 

                                                            
1 В нормативната уредба на Р България тя е наричана Автоматизирана информационна система 
„Археологическа карта на България“. 
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 Сравнение между различни видове теренни издирвания и използвани методи 
на покриване на територия по света, в Европа и в България; 

 Очертаване  на  ролята  на  различни  фактори,  влияещи  върху  откриването  на 
артефакти на повърхността; 

 Проучване  и  систематизиране  за  неспециалисти  в  областта  на  темата  на 
основни  елементи,  части  от  системите  за  дистанционни  и  геофизични 
изследвания, приложими за археологически цели; 

 Систематизиране на различни подходи и методи при обработка, анализиране 
и  интерпретация  на  данни  от  дистанционни  изследвания  по  света  и 
приложението им в археологически проекти на територията на България; 

 Проучване  и  систематизиране  на  основни  елементи  от  географските 
информационни системи и приложението им за документиране и анализиране 
на данни за археологически цели по света; 

 Обобщение  на  достиженията  на  археологическата  информационна  система 
„Археологическа карта на България“ (АИС АКБ); 

 Проучване  и  систематизиране  на  използвани  стандарти  за  метаданни  и 
оперативна  съвместимост  на  данни,  свързани  с  културно‐историческо  (и 
конкретно археологическо) наследство по света; 

 Изготвяне  на  систематизация  на  налични  археологически  информационни 
системи в границите на Европа; 

 ГИС  АКБ,  версия  4.0  –  въвеждане,  представяне  на  концепция,  архитектура, 
използвана  стандартизация,  събиране  на  първични  данни,  възможности  на 
клиентските приложения; 

 Изготвяне на сравнителен анализ между АИС АКБ и ГИС АКБ; 

 Описание  на  използваните  подходи  при  работа  с  данни  от  АИС  АКБ, 
необходими при предстоящата миграция на данните към ГИС АКБ; 

 Предложения за бъдещо развитие на единната национална ГИС АКБ; 

 Изготвяне  на  английско‐български  терминологичен  речник  по 
дисертационната тема, основан на специализираната англоезична литература. 

Подходи и методи на изследване в дисертационния труд  

Използваните  подходи и методи  за  реализиране  на  целите  и  задачите  на 
дисертационния труд включват: 

 Вторично проучване, систематизиране и обобщение на световни и български 
издания  по  очертаните  направления,  включващи:  научни  публикации, 
дисертации,  монографии,  нормативни  източници,  конвенции,  закони  и 
подзаконови  нормативни  актове,  информационни  системи,  стандарти  за 
метаданни и концептуални схеми, тезаури; 

 Сравнителен анализ между: 
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o Използвани методи за теренни издирвания в света и в България; 
o Характеристики на използвани сензори за дистанционни изследвания 

от въздуха и космоса; 
o Използвани стандарти за метаданни и концептуални схеми; 
o Концепция,  стандартизирани данни и функционалности на АИС АКБ и 

ГИС АКБ. 

 Дефиниране  на  задължителни  атрибути  за  отделни  АКБ  типове  географски 
елементи в ГИС АКБ; 

 Кабинетен подход при дефинирането на типове дескриптивни метаданни при 
поставяне  на  географски  координати  на  регистрационни  карти  в  АИС  АКБ, 
създадени преди използването на GNSS уреди за позициониране; 

 Участие  при  изготвянето  на  подготвителната  и  извършването  на  полевата 
работа  при  събиране  на  стандартизирани  данни  в  два  от  регионалните 
археологически проекта на територията на България в Казанлъшката котловина 
и Петричкото поле; 

 Участие  при  изготвянето  на  подготвителната  и  извършването  на  полевата 
работа  при  събиране  на  стандартизирани  данни  по  време  на  теренни 
издирвания при инфраструктурни проекти; 

 Изготвяне на подготвителна и извършване на полева работа при събиране на 
стандартизирани  данни  при  повторно  покриване  на  териториите  на  два 
археологически обекта; 

 Адаптиране, модифициране и тестване на терен на предварително дефинирани 
атрибути  при  събиране  на  първични  данни  при  теренни  издирвания  в 
универсално мобилно приложение за събиране на геопространствени данни. 

Актуалност на дисертационния труд 

Актуалността  на  дисертационния  труд  произтича  от  разнообразието  на 
използвани подходи и методи, практики и тенденции при недеструктивните 
проучвания като част от археологическите изследвания. Тяхното проучване, 
обобщение и  систематизиране  в  българската  литература  не  е  правено до 
този  момент.  Опитите  и  практиките  за  систематизация  и  развитието  на 
информационни  системи,  съдържащи  данни  и  информация  за 
археологически  проучвания  в  страни  от  Европа  и  света,  са  непрекъснато 
развиващ  се  обект  на  изследване.  Достиженията  на  информационните 
технологии  в  края  на  ХХ  и  началото  на  ХХI  в.  осигуряват  възможности  за 
целите на териториалното развитие и управление на земята с цел изучаване 
и  опазване  на  археологическото  наследство  като  част  от  културата  на 
обществата  в  древността.  Съвременните  тенденции  в  документирането  и 
анализирането  на  археологически  и  интердисциплинарни  данни, 
използвайки възможностите на ГИС, насочват събраните данни: 
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 да станат по‐точни и прецизни,  

 да се стандартизират, 

 да се систематизират,  

 да бъдат привързани към референтни модели и стандарти с цел оперативна 

съвместимост  и  преодоляване  на  разпокъсаност  на  археологическата 

информация и  

 да бъдат достъпни онлайн за научни специалисти и частично за по‐широка 

публика. 

Съвременното състояние на технологичните възможности стои в основата на 
осъвременяването  на  археологическата  информационна  система 
„Археологическа карта на България“, съобразявайки се с натрупаните добри 
практики при използваните методи за теренни издирвания. 

Източници и ограничения на дисертационния труд 

За целите на дисертационния труд са проучени 922 източника2, от които 197 
на  български,  725  на  английски  и  на  други  езици.  Сред  тях  са:  научни 
публикации, дисертации, монографии, нормативни източници,  конвенции, 
закони  и  подзаконови  нормативни  актове,  информационни  системи, 
стандарти  за  метаданни  и  концептуални  схеми,  тезаури.  Използван  е 
библиографски  софтуер3  и  Harvard  стил  на  цитиране.  Използваният 
лицензиран ГИС софтуер е ESRI ArcGIS 10.3.1, предоставен от ESRI на автора 
на настоящия труд за персонално използване с некомерсиална цел4.  

Изследването срещна следните ограничения, които трябва да бъдат взети 
предвид: 

o Свободното владеене на автора на английски език обуславя използването на 
литературни източници по темата основно на английски език. 

o Критичният анализ на коректно или некоректно приложение на споменатите 
статистически методи в археологически изследвания беше ограничен поради 
достатъчния  обем  данни  в  дисертационния  труд  и  отсъствието  на  опит  на 
автора в тази посока. 

o По‐големият фокус на използвани подходи и методи при теренни издирвания в 
Средиземноморието  поради  голямото  количество  чуждестранни  теренни 
експедиции в района и достъпност на публикациите им доведе до намаляване 
на фокуса върху други територии по света.  

o По‐големият  фокус  върху  дистанционни  изследвания  в  сравнение  с 
представянето на  геофизични изследвания  поради наличието  на  голям брой 

                                                            
2 Към този брой не спадат цитираните линкове към уебсайтове, от които е взето единствено изображение 
и тези, цитирани в Таблица 11.  
3 По тази причина съюзите и пояснителните думи са само на английски език. 
4 Софтуерът е предоставен в резултат на специализация на автора в САЩ.  
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геофизични  проучвания  при  археологически  проучвания  в  България, 
извършвани  от  специалисти  по  приложна  геофизика,  работещи  в  тясно 
сътрудничество с археолози. 

o По‐големият фокус върху използването на ГИС за документиране на  теренни 
издирвания спрямо съществуващите възможности за анализиране на събрани 
първични  данни  поради  концепцията  на  ГИС  АКБ,  чиято  основна  функция  е 
свързана с управление и документиране на археологическото наследство. 

o Резултатите  от  повторното  покриване  на  територията  единствено  на  два 
археологически обекта с една и съща видимост на повърхността, но различно 
състояние на земната покривка (бранувана/засята и прясно изорана нива с буци 
пръст)  не  осигурява  статистически  значима  стойност  за  научнообосновани 
изводи.  

o Направената  систематизация  на  достъпни  онлайн  културно‐исторически  и 
археологически  информационни  системи  на  държави  в  Европа  не  показва 
тяхното подробно описание, качество и количество на събраните в тях данни и 
информация. 

Ограниченията  на  дисертационния  труд  произлязоха  от  един  основен  фактор  – 
широк  обхват  на  изследването.  Ключовите  рубрики  на  темата  са:  Археологическа 
карта  на  България,  недеструктивни  методи  при  теренни  археологически 
проучвания,  приложение  на  географски  информационни  системи.  Дефинираният 
широк обхват на изследването наложи поставянето на всеки от  тях в  контекста на 
литературни източници на английски език , посветени на световните и европейските 
практики и тенденции, включващи голям набор от специфични термини, подходи и 
методи  за  документиране,  анализиране  и  интерпретиране  на  данни.  Най‐масово 
използваните  географски  информационни  системи,  библиотеки,  използвани  за 
създаването на уеб приложения, системи за управление на бази данни, платформи с 
отворен  код  за  публикуване  на  геопространствени  данни  както  и  цялата  тяхна 
налична документация онлайн също е на английски език. 

Основни концепции 

В самото начало на разглеждането на недеструктивните методи като част от 
теренните  археологически  проучвания,  приложението  на  ГИС  и 
„Археологическа  карта  на  България“  наложи  представянето  на  част  от 
основните концепции5, тяхната употреба и заложеното значение, с което се 
срещат в чуждоезичната, някои от тях и в българската, научна литература. В 
една  част  от  проучените  публикации  се  забелязва  тенденцията  за 
употребяването на различни думи като термини, характеризиращи едни и 
същи процеси и явления. Това е само един от факторите, който затруднява 
сравнителните  анализи  между  чуждестранните  проекти.  В  някои  случаи 

                                                            
5 Приложение 3. Английско‐български терминологичен речник. Тази точка от въведението се ограничава 
до основните концепции, за да улесни читателя в следващите части на изследването. 
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дори  обстойното  запознаване  и  изследване  на  отделните  публикации  не 
може  да  елиминира  този  проблем.  Тогава  се  разчита  единствено  на 
евентуалното  наличие  на  подробно  определение  и  характеристика  на 
използваните термини в самия текст. При липса на такива дефиниции често 
се прибягва до интерпретации, които в много случаи могат да доведат до 
погрешни изводи.  

Въвеждането  и  използването  на  съответстващи  си  концепции  е  от 
съществено  значение  за  научните  изследвания  в  археологията.  Срещат  се 
преводи на повечето от термините, използвани в ГИС в новите изследвания, 
издадени  на  български  език.  Подобно  е  състоянието  и  при  част  от 
дистанционните  и  геофизичните  изследвания.  Като  част  от  основните 
концепции  и  термини,  свързани  с  темата  на  дисертационния  труд,  се 
очертават:  издирване/проучване  (survey),  пълно/тотално  покриване  на 
територия  (full‐coverage  survey),  интензивност  (intensity),  резолюция 
(resolution),  мащаб  (scale),  археологически  обект  (archaeological  site),  ГИС 
(GIS),  пространствен  анализ  (spatial  analysis),  пространствен модел  (spatial 
model), археологическа карта (archaeological map).  

За целите на настоящия труд е прието използването на „теренни издирвания“6 
като  по‐точен  термин,  означаващ  документирането  на  „всички 
археологически  обекти,  структури  и  следи  от  минала  човешка  дейност 
независимо от техните вид и хронология“ отколкото „издирване/издирвания 
на  археологически  обекти“7.  Теренни  издирвания  (field  survey)  се  използва 
като синоним на „обхождане на терена / теренно обхождане“ (fieldwalking). 
„Недеструктивни  методи,  използвани  при  теренни  археологически 
проучвания“  включват  всички  такива  методи,  използвани  по  време  на: 
теренни издирвания, дистанционни и геофизични изследвания8. 

   

                                                            
6 Най‐пълно – „археологически теренни издирвания“. 
7 Поради приетото в българската археология определение за „археологически обект“.  
8 Недеструктивни методи се използват и при подводни археологически проучвания, но те не са обект на 
настоящото изследване. 
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 АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ТЕРЕННИ ИЗДИРВАНИЯ 

Археологически  изследвания,  използвани  за  локализиране  на  оцелели 
следи от човешки дейности по повърхността, масово се извършват още от 
векове  назад  във  времето.  От  началото  и  средата  на  XX  в.  част  от 
развиващите  се  теоретични  течения  оказват  влияние  върху  използваните 
подходи  и  методи  при  проекти,  чиито  фокус  са  теренните  издирвания. 
Характерът на използваните методи се определя от: нивото на детайлност 
на изследване на определена територия, дефинирането на „археологически 
обект“,  документиране  и  интерпретация  на  обектно‐ориентирани 
проучвания и такива, фокусирани върху обекти и териториите между тях. Въз 
основа на събраните резултати се правят опити за изграждане на селищни 
модели. В някои части по света прогнозното моделиране силно се развива. 
Влиянието  на  депозиционни  и  постдепозиционни  фактори  върху 
откриваните  количество  и  качество  на  археологическите  материали  все 
повече  се  отразява  в  научната  литература  като  съществена  част  от  т.нар. 
археологическа  видимост.  Зараждането на  концепцията  за  ландшафтната 
археология  е  в  основата  на  осъзнатата  нужда  от  цялостен  подход  при 
археологическите изследвания. Като помощни методи при локализиране на 
следи  от  човешка  дейност  се  използват  и  допълнителни 
интердисциплинарни  изследвания  като  различни  химически  анализи  на 
почвите. Отделни видове частично деструктивни методи също спомагат за 
изясняване  на  хронологията  и  вида  на  регистрираните  археологически 
обекти. 

 ТЕОРЕТИЧНИ ТЕЧЕНИЯ И ТЕРЕННИ ИЗДИРВАНИЯ 

Основните  теоретични  течения,  които  оказват  влияние  върху  прилаганите 
методи  за  теренни  издирвания,  са:  процесуализмът,  middle‐range  theory, 
постпроцесуализмът,  школа  „Анали“.  Теорията  в  археологията  може  да 
внесе изменения и да увеличи интерпретациите и разбирането на миналото. 
Крайностите  на  процесуализма  (строго  научният  подход)  и 
постпроцесуализма (водещият човешки фактор) не внасят необходимото за 
холистичен подход върху археологическия ландшафт, застъпен в идеята за 
longue durée на школа „Анали“. Включването на етнографски проучвания и 
провеждането  на  експериментални  изследвания,  като  отражение  на 
човешкото  поведение  и  естествените  процеси  (Л.  Бинфорд)  са  идеи, 
застъпени  като  част  от  Middle‐range  Theory.  Те  могат  да  насочат 
интерпретацията  на  човешкото  поведение  в  древността  и  състоянието  на 
откриваните археологически материали в определена насока. Формиращите 
културни  (човешки  дейности)  и  естествени  процеси,  дефинирани  от  М. 
Шифър,  влияят  върху  съвременното  състояние  на  археологическия  запис. 
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Очертана е необходимостта археологическият запис и материалните останки 
да  бъдат  водещ  елемент,  където  са  включени  части  от  изброените 
теоретични течения. Изключен е подходът към целенасоченото търсене на 
артефакти, които да подкрепят предварително възприета теоретична рамка. 

 РЕГИОНАЛЕН ПОДХОД 

 Развитие на регионалния подход 

Идеята  за  регионалния  подход,  основен  елемент  от  процесуалната 
археология в САЩ, обикновено се приписва на Л. Бинфорд. Тя е представена 
през  1963  г.  на  годишната  среща  на  Американското  археологическо 
дружество  в  Университета  в  Колорадо,  САЩ9  (Binford  1964).  Регионалният 
подход  застъпва  като  основа  на  начин  на  планиране  на  археологически 
проучвания  научния  подход.  За  разлика  от  изследователски 
(разузнавателни) пътувания и избирателни проучвания, при които нивото на 
обективност  на  събиране  на  данни  е  сведено  до минимум,  регионалният 
подход  на  Л.  Бинфорд  е  базиран  на  извадки,  които  не  са  единствено 
заменянето на пълното покритие на територия с частичното, а са научното 
контролиране и измерване на сигурни данни чрез теория на вероятностите. 
(Binford  1964,  427).  Терминът  „регион“  при  регионалните  проучвания 
съдържа различно значение. От своя страна, обаче, всеки проект определя 
големината  на  региона  субективно,  в  зависимост  от  поставените  цели. 
Регионът може да бъде видян единствено в географски смисъл, т.е. физико‐
географски регион  (например остров10, басейн на река, планинска верига, 
крайбрежна  равнина  и  т.н.)  или  като  поведенчески  регион,  обхващащ 
контактуваща  група  от  селища  или  централизирани  места,  формиращи 
интегрирано общество. 

 Видове теренни издирвания 

В  науката  дефинирането  на  археологически  обект  подлежи  на  широка 
дискусия,  често  породена от  различните мнения на  отделните  археолози. 
Съществуват няколко основни тенденции в определянето, в някои случаи в 
комбинация  помежду  си:  топографско,  количествено,  базирано  на 
предварителни убеждения (предишни знания и опит) и дори избягване на 
конкретна  дефиниция.  Дефинирането  на  археологическите  обекти  като 
видими и невидими  от  специалисти в други области  (Orton 2000, 140‐147) 

                                                            
9 Близки идеи са предложени през 1960 г. от Г. Весилиъс /G. Vescelius/, но не стават популярни (Orton 2000, 
68). 
10 Островите са едни от най‐ясно обособените физико‐географски региони и представляват интерес на 
голям брой проучватели (Renfrew and Wagstaff 1982; Cherry et al. 1991; Gaffney and Stančič 1991; Bevan and 
Conolly 2004; Bevan and Conolly 2012). 
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обобщава  на  най‐високо  ниво  и  разликата  при  използваните  методи  за 
тяхното документиране. 

Част  от  обектно‐ориентираните  теренни  издирвания  определят 
археологически  обект  количествено,  в  повечето  случаи  обвързано  с 
конкретно топографско място в пространството. Емпиричните наблюдения 
показват,  че  това  определение  не  е  приложимо  в  умерените  пояси  с 
умерено‐континентален и преходно‐континентален климат, с разнообразен 
релеф  и  растителност.  В  археологическата  литература,  посветена  на 
теренните  издирвания,  отдавна  съществува  проблемът  за 
идентифицирането на даден археологически обект. Част от американската 
школа набляга на най‐голямо ниво на детайлност (в този случай – в лицето 
на  артефакта)  (Dunnel  1992,  33‐36).  Това  течение  се  нарича  безобектни 
теренни  издирвания  (siteless/off‐site/non‐site/zonal/distributional/artifact‐
level/continuous  survey).  Част  от  безобектните  теренни  издирвания  са 
фокусирани  върху  избягването  на  термина  „археологически  обект“  чрез 
използването  на  синоними  –  „скетър“,  „концентрации  над  нормалните 
стойности“,  „места  от  специален  интерес“  –  и  документиране  на  всички 
следи  от  човешки  дейности.  Дуализмът  съществува  в  следния  вид  – 
археологическите  обекти  са  истински,  но  е  трудно  да  бъдат  дефинирани, 
уповавайки  се  единствено  на  концентрации  или  количества.  Относителна 
разлика в гъстотата на артефактите идентифицира обектите. Непрекъснатите 
формиращи процеси и видимостта драматично променят ситуацията от едно 
изследване  до  друго  (Dunnel  1992,  29‐31).  Освен  документирането 
класификацията и интерпретацията на повърхностните артефакти е основна 
цел на изследване на  теренните издирвания,  съобразена в  зависимост от 
обектната или безобектната насоченост.  

 Селищни модели 

Селищни модели и междуселищна археология (intersettlement archaeology) 
наблягат на отношението между дадено селище, неговия непосредствен 
хинтерланд както с по‐близки, така и с по‐далечни селища  (Bintliff 2003, 
57). Обикновено селищните модели включват всички регистрирани по вид 
обекти,  пътна  мрежа  между  селищата,  земеделски  и  политически 
територии,  както  и  изследване  на  целия  ландшафт,  натоварен  с  културна 
значимост.Известните подходи при пространствени анализи са от основно 
значение за интерпретацията както на диахронните, така и на синхронните 
селищни  системи  в  един  регион  (Bintliff  2002,  32).  Фокусирани  са  върху 
еднаквото  разпространение  в  пространството,  броя  и  размера  на 
провинциални селища с равен статут, както и на близки свойства, които се 
свързват със селищната йерархия (Bintliff 2002, 32). Всички тези подходи в 
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археологията, адаптирани от географски еквиваленти, съдържат в основата 
си  емпирични  данни  за  подобност  в  селищните  системи  във  времето  и 
пространството. Под влиянието на развитието на процесуалната археология, 
селищните модели, свързаните с тях анализи, cultural resource management 
(CRM) (управление на културните ресурси) и приемането на Национален указ 
за  защита  на  историческото  наследство  (National  Historic  Preservation  Act) 
през 1966  г.  в САЩ поставят началото на проучване, наричано в началото 
„прогнозно  проучване/изследване“  (Verhagen  2007,  14),  a  по‐късно  – 
прогнозно моделиране. Теория за централното място (central place theory), 
модел на обхват (XTENT model), анализ на ранг и размер на селищата (rank‐
size  analysis),  анализ  на  най‐близко  съседство  (nearest‐neighbor  analysis), 
модел  на  притегляне  (gravity model),  анализ  на  използваните/прилежащи 
територии  (site  catchment  analysis)  са  само  част  от  адаптираните  в 
археологията географски анализи. Прогнозното моделиране става наистина 
„прогнозно“,  когато  е  целенасочено  замислено  като  инструмент  за 
взимане на решения и резултатът му е надеждна оценка на вероятността 
от откриването на археологически обекти извън зоните, където вече са били 
регистрирани. Това го различава от научния подход на останалите модели, 
които са създадени като инструменти за изграждане и тествене на хипотези 
(Verhagen 2007, 14).  

 Ландшафтна археология 

Х.  Леман  /H.  Lehmann/  още  през  1939  г.  застъпва  важността  на  термина 
„ландшафтна  археология“  с  отношението  към  промените  на  селищата  в 
определена „селищна територия“ спрямо продължителното използване на 
малки  по  площ  ландшафтни  територии  (Bintliff  1997,  10).  Учените  от  тази 
школа от края на XIX в. до 50‐те г. на XX в. обръщат специално внимание на 
тази  идея  и  правят  опити  да  проследят  еволюцията  на  селищата  от  най‐
ранните векове до съвременната селищна система. Част от тези изследвания 
неизменно  са  подробните  обяснения  на  геологията,  геоморфологията, 
климата,  растителността,  използването  на  земята.  След  тях  вече  се 
преминава към опита за обяснение на начина на живот в определен регион, 
последователно  населяван  от  различни  култури,  без  да  се  неглижира 
начинът  на мислене  на  хората  в  древността  (Bintliff  2008,  158‐159).  Често 
ландшафтната  археология  е  разделена  на  два  лагера:  тези,  които 
взискателно броят и изчисляват концентрации на археологически материали 
и ограничават човешкото поведение до депозиционни и постдепозиционни 
процеси, както и тези, които интерпретират единствено култова функция на 
ландшафта, базирана на малко на брой паметници. 
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 МЕТОДИ ПРИ ТЕРЕННИ ИЗДИРВАНИЯ 

На  първо  място  при  извършването  на  теренни  издирвания  стои  тяхната 
подготовка,  т.е.  проектирането  на  самото  проучване  (research  design). 
Взимането на решения (decision making) е съществен елемент по време на 
цялото  проучване.  Обхватът  на  теренните  издирвания  в  много  аспекти 
определя  характеристиките  на  очертаните  изводи,  тенденции  и  модели 
(Hodder  and  Orton  1976;  Dunnell  and  Dancey  1983;  Banning  2002). 
Разглеждани  спрямо  обхвата  на  изследване,  проучванията  биват 
провеждани на: 

I. голяма  територия  (регион),  може  да  бъде  наречена  още  и 
„територия между обекти“ (inter‐site survey); 

II. територията на археологически обект (intra‐site survey). 

 Регионални теренни издирвания 

Подредени в хронологически ред, те са определяни основно като: 

1. Изследователски  (разузнавателни)  пътувания  (exploratory  travels, 
reconnaissance)  –  много  избирателни  археологически  изследвания, 
провеждани  от  векове  назад  във  времето.  Територията  е  покривана  с 
транспорт,  за  откриване  на  обекти  се  разчита  на  местни  информатори, 
наблягащи на топоними, данни в антични извори, епиграфски находки или 
основни  наблюдения  на  терена  и  физическата  география.  Целта  е 
регистрация  на  най‐големите  и  основни  обекти  върху  голяма  територия 
(Cherry 1982, 14‐16).  

2. Избирателни (extensive) – проучвания, извършвани през 60‐70‐те г. 
на  XX  в.  Тяхната  цел  е  покриване  на  територия  от  стотици  квадратни 
километри, но в Средиземноморския регион често са ограничени в един или 
няколко  хронологически  периода.  В  тях  отново  се  набляга  на  античните 
топографски ресурси както и на доброто познаване на съвременния терен. 
Независимо,  че  има  опит  да  се  покрива  реално  територия,  то  това  става 
основно  чрез  използването  на  въздушни  снимки,  местни  информатори, 
антични извори, подходящи условия за живот с цел откриване на налични 
археологически обекти. След набелязването им, тези места се посещават на 
терен. (Cherry 1982, 14‐16).  

3. Пълни  (intensive)  –  проучвания  от  средата  на  70‐те  г.  на  ХХ  в. 
Базирани  са  на  покриване  на  територия  от  екип,  чийто  членове  ходят  на 
определено  разстояние  един  от  друг.  Липсват  предварителните 
предположения  за  местоположението  на  евентуални  обекти,  събират  се 
данни  за  ландшафта.  Основна  част  е  особеното  отношение  към  малките 
обекти,  чието  изучаване  се  оказва  по‐лесно  и  от  голямо  значение  за 
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правенето на изводи. Нужни са много хора и дълго време, за да се покрие 
по‐голяма  територия.  Препоръчват  се  при  изследване  на  по‐малка 
територия (Cherry 1982, 14‐16).  

Погледнати  от  друг  ъгъл,  в  чуждоезичната  литература  се  открояват  два 
различни подхода към провеждането на теренни издирвания и правенето на 
изводи в даден регион – частично и пълно покриване на територия. 

Основна част от изводите и анализите в археологическата наука стъпва на 
взимането  на  проби,  целящи  извличане  на  изводи  за  цялото.  Извадките 
обикновено  представляват  пълно  покривани  квадрати  и  трансекти,  като 
изводи  за  целия  регион  се  правят  въз  основа  на  данните  от  тях.  От 
статистическа  гледна  точка,  за  получаването  на  сигурни  резултати,  много 
фактори трябва да бъдат налице, други да бъдат допуснати и описани като 
такива.  Един  от  основните  е  равномерно  разпределение  на 
археологическите обекти, което в някои региони може да бъде изпълнимо, 
в други – не. 

Едновременно  с приложението на  статистически методи в  археологията в 
Северна  Америка  започва  да  се  развива  и  т.нар.  пълно  покриване  на 
територия  (Fish  and  Kowalewski  2009).  „Системното  проучване“  при 
теренните  издирвания  може  да  се  отнесе  към  обхождане  на  обособен 
регион,  независимо  от  нивото  на  интензивност  на  покриване  (Parsons 
2009,  11‐12),  обикновено  възприемана  като  дистанцията  между 
участниците при теренната работа (Cowgill 2009, 253). Увеличаването на 
интензивността  между  членовете  на  екипа  по  време  на  теренните 
издирвания, основно застъпени в Средиземноморския район от 80‐те г. на 
XX  в.,  е  една  от  най‐основните  тенденции  в  развитието  на  методите  за 
теренни  проучвания.  Изучаването  на  ландшафта  в  зависимост  от 
артефактите  от  повърхността  също  е  част  от  т.нар.  безобектно  проучване 
(Caraher et al. 2006, 7). Обобщаваща мисъл на цялата дискусия е очертана в 
литературата:  „…  не  е  достатъчно  просто  да  се  прехвърлят  методи, 
развити за събиране и анализ на теренни данни от житните полета на 
Северозападна Европа или сухите територии на САЩ в средиземноморски 
контекст“11 (Gaffney et al. 1991, 76) (Фиг. 7).  

                                                            
11 “… it is not sufficient simply to transfer the methodologies developed for the location and analysis of survey 
data on the wheat growing belts of north‐west Europe or the arid lands of America into a Mediterranean 
context” (Gaffney et al. 1991, 76). 
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 Територия на археологически обект 

Преместване на фокуса от регион към „археологически обект“ или висока 
концентрация на артефакти при някои изследвания насочва към територията 
на  археологическия  обект.  В  някои  случаи  методите,  използвани  за 
покриване на територия, се променят. Извадките се делят на неформални 
(целенасочени и  случайни) или  контролирани,  съобразени  с  избраните  за 
използване методи. Преброяване и събиране на археологически материали 
от повърхността на територията на обектите е често разглеждан проблем. 
Какво количество е достатъчно и чрез използването на какви методи да се 
извършва – това са все въпроси, разгледани в научната литература, основно 
за  проекти  в Средиземноморието  (Bintliff  2013; Donev  2014)  и  за  Северна 
Африка, които използват методи, типични за средиземноморските проекти 
(Stone  et  al.  2011).  Те  включват  обхождане  на  изкуствено  обособени 
съвременни (обработваеми) територии, покривани на две фази – трансекти 
за очертаване на местата с висока концентрация на артефакти и след това 
взимане на контролирани проби от тях.  

Изследването на една територия с различна площ на минималната единица 
за  наблюдение/анализ  дава  различни  резултати  (Burger  and  Todd  2006). 
Независимо  дали  проучваната  територия  е  регион  или  археологически 
обект,  определянето  на  резолюцията  на  наблюдение  пряко  рефлектира 
върху  изводите.  Повторното  покриване  на  площ  с  интензивност  на 
изследване в различен времеви отрязък дава по‐подробна информация. 

Обобщение на описаните методи е представено на Фиг. 9. 

   

 

Фиг. 7 Различно ниво на интензивност на обхождане в Северна Америка и Мезоамерика 
и Средиземноморието 
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Фиг. 9 Схема на използвани методи за теренни издирвания   
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 АРХЕОЛОГИЧЕСКА ВИДИМОСТ: ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ОТКРИВАНЕТО НА 

АРТЕФАКТИ НА ПОВЪРХНОСТТА 

Факторите от археологическата видимост са важен компонент, без който не 
може  да  се  говори  за  пълноценен  анализ  на  археологическия  запис. 
Използваните  подходи  и  методи  за  съответните  теренни  издирвания  са 
единствените фактори, които археолозите могат да контролират. Останалите 
фактори  не  зависят  от  изследователите  –  характер  на  оцелелите 
археологически  останки,  депозиционни  и  постдепозиционни  процеси. 
Всички те оказват влияние върху количеството и качеството на откриваните 
археологически останки.  

Изследвания, посветени на най‐горния обработваем слой (орница), показват 
значително влияние върху количеството, вида и качеството на откриваните 
археологически  материали.  До  каква  степен  интензивната  обработка  на 
земята с използване на машинна техника ще повлияе върху нарушението на 
археологическите обекти зависи от (Фиг. 11): 

1.  Характер на археологическите останки  
2.  Вид и дълбочина на депозиционните процеси 
3.  Вид и обхват на постдепозиционните процеси 

Наличието  на  ерозионни  процеси  рефлектират  върху  отмиване  на 
културните  пластове  и  обикновено  ги  концентрират  в  по‐ниски  части. 
Наносните напластявания затрупват по‐ранните следи от човешки дейности. 
При втория случай машинната обработка на повърхността трудно може да 
окаже влияние върху откриването на артефакти. При липса на висока степен 
на ерозионни и наносни процеси, машинната обработка на археологически 
обекти  без  видими  структури/съоръжения  на  терена  спомага  за 
увеличаването на количеството артефакти на повърхността. В зависимост от 
вида  и  дълбочината  на  структурите/съоръженията,  археологическите 
материали могат да бъдат части от вкопани и оцелели in situ депозити. По‐
често откриваните количествени артефакти са останки от позитивните части 
на структурите/съоръженията. В тези случаи отразяването на съвременното 
и моментно състояние на повърхността (земеползване), земната покривка и 
видимостта  носят  значителна  информация  защо  количеството  на 
откриваните артефакти е с такива стойности. Често, при тънкослойни обекти, 
в орницата е възможно да бъдат запазени единствените оцелели елементи 
от  археологическия  запис.  Тогава  прецизното  документиране  на 
повърхностните  данни  е  единственият  начин  за  интерпретация  на 
хронологията  и  вида  на  обекта.  Връщайки  се  още  по‐назад  във  времето, 
характерът  на  археологическите  останки  се  очертава  като  изключително 
важен  елемент  от  оцеляването  на  археологическия  запис.  Той  включва 
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основно  материал  и  начин  на  изработка.  Вторичното  изгаряне  на  някои 
материали е от съществено значение за тяхното откриване в съвремието. 

 

Фиг. 11 Схема на факторите, оказващи влияние върху археологическата видимост. 
Вариант 2. 

 СЛАБОСТИ НА ТЕРЕННИ ИЗДИРВАНИЯ 

Силното влияние на археологическата видимост усложнява археологическия 
запис. За част от анализите на данни от теренни издирвания първа стъпка е 
документирането  на  всички  следи  от  човешки  дейности  по  повърхността, 
последвана от определяне на хронология и вид на археологическите обекти 
въз основа на регистрираните съоръжения и нестратифицирани материали. 
Това e и една от най‐често изтъкваните слабости на данните от теренните 
издирвания. Тази слабост може да бъде преобразувана в научнообоснована 
основа за изследвания на регионално ниво с помощта на: 

• Ясното ѝ осъзнаване и липсата на опити за скриването ѝ; 
• Ясно  обяснение  на  направените  допускания  (интерпретации)  при 

определяне на вида (функцията) на археологическите обекти;  
• Определяне на наличието/отсъствието/степента/вероятен период(и) на 

протичане  на  ерозионни  и  наносни  процеси,  за  което  са  нужни 
интердисциплинарни изследвания; 

• Определянето  на  критерии  за  категоризирането  на  регистрираните 
археологически обекти за части от обособени региони с еднакъв релеф, 
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еднакви  следи  от  постдепозиционни  процеси  и  определени 
хронологически периоди, при възможност, базирани на стратифицирани 
данни от археологически разкопки ; 

• Предварителни знания за откриването на определени типове находки в 
точно определени комплекси; 

• Взимането  предвид  на  културни  и  политически  процеси  на 
надрегионално  ниво,  които  биха  оказали  влияние  върху 
разпространението  и  вида  на  обектите  ;  археологическият  запис  е 
необходимо да остане водещ елемент; 

• Приложението  на  възможностите  на  ГИС  софтуер  за  изграждането  на 
различни модели с промяна на входните параметри. 

Един от най‐често задаваните въпроси, на който археолозите търсят отговор, 
е дали откриването на артефакти на повърхността непременно означава, че 
има запазени съоръжения in situ в дълбочина? Отговорът не може да бъде 
еднозначен.  Честото  търсене  на  количествено  сравнение  между 
археологически  материали,  откривани  на  повърхността  и  в  дълбочина  е 
относително  (в  някои  случаи  може  да  съществува,  в  други  –  не),  поради 
наличието  на  много  фактори,  влияещи  върху  известната  в  литературата 
археологическа  видимост.  Авторът  е  на  мнението,  че  прави  са  онези 
изследователи,  базиращи изводите  си на данни от  теренни издирвания и 
археологически  разкопки  и  подчертаващи,  че  недеструктивните 
археологически проучвания не могат да дадат отговори на всички въпроси, 
но и не бива да бъдат подценявани или дори отхвърлени заради това. 

 ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 

Различни химически анализи и частично деструктивни методи, използвани върху част 
от територията на археологическия обект, с техните предимства и недостатъци могат 
да спомогнат за откриване на следи от човешки дейности.  

 

 ДИСТАНЦИОННИ И ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЯТА.  

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Данните  от  дистанционни  и  геофизични  изследвания  се  използват  за 
получаване  на  резултати  чрез  търсенето  на  контрасти  между  следи  от 
човешка  дейност  и  останалия  фон.  Когато  физическите  свойства  на 
археологическите  депозити  се  различават  от  заобикалящата  ги  среда, 
разлика  може  да  бъде  забелязана.  Тези  контрасти  се  отчитат  като 
„аномалии“, докато техният произход не се установи, което налага теренни 
издирвания и/или археологически разкопки. Често аномалиите илюстрират 
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правилни геометрични форми в ландшафта, за които с по‐голяма вероятност 
може да се твърди, че са с човешки произход (Kvamme 2005, 0‐1). 

 ДИСТАНЦИОННИ И ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Елементите,  които  са  част  от  системите  основно  за  дистанционните 
изследвания  (Попов 2012,  271;  Тепелиев et  al.  2008,  129),  но отчасти и  за 
геофизичните, са: 

I. Обект на изследване – явление, процес, повърхност, които да бъдат 
наблюдавани; 

II. Платформа,  отдалечена  на  определено  разстояние  от  обекта  на 
изследване  и  на  която  е  монтиран  инструмент  за  събиране  на 
данни; 

III. Инструмент  за  събиране  на  данни  –  сензор,  чрез  който  се 
регистрират получените сигнали; 

IV. Информация,  която  се  извлича  и  обработва  от  регистрираните 
данни, необходима за дадено приложение или приложения. 

Обработката, визуализацията и интерпретацията на данни от дистанционни 
изследвания при археологически проучвания наложи авторът на настоящия 
труд  систематизирано  да  разгледа  основни  характеристики  на 
дистанционните  изследвания.  Те  са  представени  в  Таблица  11  от 
дисертационния труд.  

 Дистанционни изследвания и приложението им в археологията 

Дистанционните  изследвания  (remote  sensing)  използват  „методи  и 
инструменти за получаване и анализиране на данни за изучавания обект без 
пряк контакт с него“ (Попов 2012, 271).  

Въздушната археология12, поради своята ефикасност, е често използвана при 
недеструктивни  теренни  археологически  проучвания.  Разделена  според 
местоположението  на  платформата  на  дистанционни  изследвания  от 
въздуха (aerial remote sensing)13 и от космоса (satellite remote sensing)14 целта 
е откриването на следи от човешки дейности върху земната повърхност. 

С  цел  по‐голяма  ефективност  на  цифровите  данни  от  дистанционни 
изследвания при използването им за археологически цели е необходимо да 

                                                            
12 Общо название за изображения, събрани за археологически нужди от фотографски сензори, 
разположени върху платформи във въздуха, и нефотографски пасивни и активни сензори, разположени 
върху платформи във въздуха и космоса. 
13 Част от нея са: въздушната фотография (aerial photography) и въздушното лазерно сканиране (airborne 
laser scanning). 
14 В Таблица 11 са представени основни сателитни сензори и платформи. Повечето от тях, които са с по‐
висока пространствена резолюция, намират приложение в съвременните археологически изследвания. 
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се  извършват  дейности  по  тяхната  обработка  независимо  от  обхвата  на 
изследване и нивото на детайлност – големи територии за локализиране на 
неизвестни  археологически  обекти  и/или  на  територията  на  един 
археологически обект  с цел регистриране на  структури/съоръжения и/или 
документиране.  Независимо  дали  са  закупени  готови  сателитни 
изображения или са получени от фирми, занимаващи се с въздушно лазерно 
сканиране  и/или  въздушно  заснемане,  задължителни  елементи  са 
информацията  за  начина  на  създаването  им  (метаданни)  и  познания  по 
използвани методи за обработка и визуализация.  

Визуалната  интерпретация  на изображения и  данни от  въздушно лазерно 
сканиране  е  ключова  за  създаването  на  надеждна  археологическа 
информация. Натрупаният опит е централна точка при разбирането „как“ и 
„какво“  археологът/анализаторът  вижда,  което  е  с  еднаква  тежест  при 
използването на различни алгоритми и визуализации при данните (Palmer 
2013,  86‐87).  Влиянието  на  „човешкия  фактор“  може  да  бъде  сведено  до 
минимум при използването на подходяща обработка и различни техники на 
визуализация на данните, които ясно да очертаят вероятни археологически 
структури/съоръжения/обекти.  

Разбирането  и  оценяването  на  резултатите  от  археологическата 
интерпретация  на  данни  от  дистанционни  изследвания  включва  целия 
процес от проектирането до финалните изводи, с подробна документация 
на всяка стъпка (Doneus and Kühteiber 2013, 33). Предложени са три основни 
групи, свързани една с друга (Doneus and Kühteiber 2013, 33): 

1) Оценка на метаданните 
a) Събирането на данните; 
b) Обработването на данните; 

2) Детайлна интерпретация 
a) Визуализация; 
b) Маркиране на интерпретацията; 
c) Проверка на маркираните аномалии на терен; 

3) Интегрирана многомащабна интерпретация 

Предложените  конкретни  техники  за  обработка,  визуализация  и 
интерпретация  на  получени  изображения  от  пасивни  сензори  при 
археологически проучвания включват: 

• Радиометрична корекция 
• Премахване на замъгленост 
• RGB комбинации 
• Подходи за работа с хиперспектрални изображения 
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• Изчисляване на индекси на растителност 
• Различни подходи към класификация 

Облаците  от  точки,  набавени  чрез  активни  сензори  (основно  лазерни  – 
лидар),  както  и  модели,  създадени  от  тях,  са  от  голямо  значение  за 
недеструктивни археологически изследвания. Тяхната обработка включва: 

• Филтриране и класифициране 
• Създаване на цифрови модели на повърхността и терена 

o Класификация,  базирана  на  пикселите,  и  класификация, 
базирана на обектите 

• Създаване  на  други  модели  от  получените  цифрови  модели  на 
терена,  приложими  за  археологически  нужди  като  analytical  hillshading, 
derivatives of hillshading, local relief model, trend removal, slope gradient, sky‐
view  factor,  positive  and  negative  openness,  local  dominance,  elevation 
differentiation. Някои от тези модели могат да бъдат генерирани във всеки 
стандартен ГИС софтуер, а други – в специално създадени за тази цел (Relief 

Visualization Toolbox (RVT), v. 1.3 2016; Hesse 2013). 

 Геофизични изследвания и приложението им в археологията 

За  разлика  от  дистанционните  изследвания,  геофизичните  изследвания15 
намират  широко  приложение  в  българските  теренни  археологически 
проучвания. В публикациите на нарастващия брой геофизични проучвания 
се  описват  използваните  геофизични  методи  при  археологически 
изследвания  на  територията  на  България16  на  отделни  археологически 
обекти  и  на  по‐големи  територии17.  Те  са  извършвани  от  специалисти  по 
приложна  геофизика, работещи в  тясно  сътрудничество  с  археолози.  Това 
предпоставя по‐ограниченото разглеждане, дълбочина и обем на анализа в 
дисертационния  труд  на  отделните  използвани  геофизични  методи  за 
разлика  от  подробно  представените  различни  методи  при  дистанционни 
изследвания. 

Най‐често  използваните  в  археологически  проучвания  геофизични методи 
са:  геомагнитен,  електросъпротивителен  и  георадар.  Техният  успех  в 
локализирането  на  съоръжения  зависи  от  вида  почва,  моментното 

                                                            
15 Геофизични изследвания се използват и при подводни археологически проучвания, но те не са обект в 
подробности на настоящото изследване, за повече подробности за приложението в България на най‐
съвременна техника и методи (Вагалински et al. 2017).  
16 Дисертация на Н. Тонков (Тонков 2013), повечето от другите са публикации за конкретни археологически 
обекти и техните прилежащи територии в поредицата „Археологически открития и разкопки“. 
17 Благодарение на използването на многоканални флуксгейт конфигурации. 
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състояние  на  терена,  времето  (Hasenstab  2008,  31),  обработката  и 
интерпретацията на събраните данни.  

В изследванията все повече се набляга на опита да се обяснят проблемните 
случаи,  а  именно  причините  за  провала  на  някои  проекти  със  следните 
предположения:  професионално  изпълнение  –  достатъчно  разстояние 
между  сензорите,  чувствителни  инструменти,  подходящи  обработка  на 
данните и визуализация. Анализът на проблемните случаи би довел до по‐
добро  разбиране  на  потенциала  на  отделните  методи  и  причините  за 
наблюдаваните аномалии (Seren et al. 2013). 

Развитието  на  технологичните  възможности,  прилагани  в  други 
недеструктивни  методи  (дистанционни  и  геофизичните  изследвания), 
бележи  стъпка  напред  в  локализирането  и  прецизното документиране на 
територия и отделни археологически структури/съоръжения, материали на 
земната повърхност и под нея. В много аспекти, основните принципи при 
дистанционните  и  геофизичните  изследвания  са  близки,  с  разликата,  че 
пасивните  сензори  от  първите  имат  нужда  от  допълнителен  източник  на 
енергия,  за  да  регистрират  отразената  (на  моменти  и  излъчената) 
електромагнитна  енергия,  а  пасивните  сензори  от  вторите  –  от 
характеристиките на естествените физични полета на земната повърхност. 
Част от активните сензори (радари), използвани на платформи от въздуха, 
космоса и земната повърхност, използват вълни с различни честоти основно 
от микровълновата  част  на електромагнитния  спектър и  са полезни и при 
двата типа изследвания. Друга част от активните сензори (лазерни – лидари) 
поради  това,  че  използват  дължини  на  вълните  в  инфрачервената  или 
видимата  зелена  зона  от  електромагнитния  спектър,  не  са  подходящи  за 
теренни геофизични изследвания. Пасивните фотографски и нефотографски 
сензори събират данни за цялата територия в съответния моментен обхват 
на  сензора,  съобразно  неговите  специфики.  Създаването  на  цифрови 
модели на повърхността и на терена от активни сензори за дистанционни 
изследвания, както и изображения в резултат на пасивни и активни сензори 
за геофизични проучвания, се базира на взимането на проби и интерполация 
на  липсващите  данни  между  тях  въз  основа  на  различни  методи  в 
зависимост от  състоянието на  територията/обекта/артефакта. Начините на 
събиране  на  данните,  взетият  брой  проби,  мястото  и  точността  им  на 
събиране, начин на обработка и използваните интерполационни методи е 
все информация, която е необходимо да присъства в метаданните и при всяка 
публикация да бъде подробно описана. 

Създаването  на  все  по‐прецизни  пасивни  фотографски  и  нефотографски, 
прикачени към платформи във въздуха и космоса, позволяват заснемане в 
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по‐добри  разделителни  способности  –  пространствена,  спектрална, 
радиометрична  и  темпорална.  Очертаните  типове  платформи,  видове 
пасивни и активни сензори,  систематизирано представени в  табличен вид 
заедно  с  техните  спецификации,  както  и  различни методи,  използвани  за 
обработка,  визуализация  и  интерпретация  на  получените  от  тях  данни  и 
изображения,  показват  насоката  на  приложение  в  археологически 
изследвания  в  световен  мащаб.  Основен  положителен  фактор  е,  че  тези 
изследвания  включват  обективна  документация  на  територия.  С 
натрупването  на  опит  и  знания,  както  и  усъвършенстването  на 
технологичните възможности,  в бъдеще тези данни могат да подлежат на 
многократна допълнителна интерпретация за откриване на ненабелязани в 
дадения  момент  аномалии,  някои  от  които  има  вероятност  да  не 
съществуват на терен.  

При обработка и ръчна визуална интерпретация на данните от геофизични 
изследвания археолозите работят в тясно сътрудничество със специалисти 
по  приложна  геофизика.  Данните  от  дистанционни  изследвания  могат  да 
подлежат  на  допълнителна  обработка  и  автоматична,  полуавтоматична  и 
ръчна класификация и визуализация, извършена от археолози с помощта на 
специализиран софтуер. Някой софтуер е стандартен за обработка на такъв 
тип  данни,  а  друг  –  специално  създаден  за  нуждите  на  археологическите 
изследвания.  Влиянието  на  „човешкия  фактор“  в  лицето  на  специалиста 
(археолог  и/или  анализатор),  който  анализира  данните,  може  да  бъде 
сведен до минимум при използването на подходяща обработка и различни 
техники  на  визуализация  на  данните,  които  ясно  да  очертаят  вероятни 
археологически  структури/съоръжения/материали/обекти.  Опитът  и 
знанието на археолога за евентуалния характер на маркираните аномалии 
се  натрупват  с  практика  на  терен,  познаване  на  съответния  регион  и 
основните  характеристики  на  археологическите  обекти,  като  те 
задължително подлежат на проверка чрез теренни издирвания. Критичният 
поглед често противопоставя дистанционните изследвания на геофизичните 
изследвания  и  археологическите  разкопки,  които  редовно  са  смятани  за 
източници  на  данни  за  почти  напълно  познание  на  археологическите 
останки в почвата. Анализът на химичните свойства на почвите в комбинация 
с  характеристиките на  сензорите могат да ограничат и  трите подхода при 
ландшафтните изследвания (Verhoeven 2017b): 

 Археологическите разкопки може да не регистрират археологически 
елементи, видими чрез дистанционни изследвания; 
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 Геофизични  методи  може  да  не  регистрират  археологически 
елементи  при  определени  условия,  които  биват  видими  чрез 
дистанционни изследвания. 

По тази причина, отново цялостният подход, в който се прилагат различни 
недеструктивни в комбинация с частично и пълно деструктивни методи, е 
най‐добрият вариант за събиране на данни.  

 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Пространството е от основно значение за археологията, защото то включва в 
себе  си  всички  нива  на  археологическо  изследване  –  теория,  метод  и 
практика.  Събирането,  анализът,  интерпретацията  и  представянето  на 
археологически  данни  е  необходимо  постоянно  да  взимат  предвид 
пространствените измерения. 

ГИС,  с  техните  синтезирано  представени  основни  понятия  и  елементи, 
включващи  модели  на  данните  от  реалния  свят  в  ГИС,  бази  данни, 
метаданни,  пространствени  анализи  и  пространствени  модели,  настолни, 
уеб‐базирани и мобилни ГИС, са много популярни и използваеми в различни 
сфери на обществото основно поради съвкупността от различни хардуерни 
и софтуерни компоненти, представени чрез лесен за използване интерфейс. 
Потребителите на ГИС обикновено са неспециалисти в компютърни науки – 
учени  в  областта  на  природните/естествените,  приложните,  социалните  и 
хуманитарните науки. ГИС намира широко приложение в археологическата 
наука  основно  в  четири  направления  –  управление,  археологически 
разкопки,  ландшафтна  археология  (включваща  теренните  издирвания)  и 
пространствено моделиране.  

Превръщането  на  събраните  първични  археологически  данни  в 
археологическа  информация  изисква  ясно  организиране,  структуриране, 
стандартизиране и управление на създадените бази данни. 3D в ГИС софтуер 
всъщност  представлява  2,5D  цифрови  модели,  генерирани  от  облаци  от 
точки. Те не предоставят пълната възможност за 3D18 анализ. Съществуващо 
предложение  в  археологическата  литература  е  използването  на  добре 
познатата  концепция  в  компютърната  графика  polygon  mesh  /polymesh, 
mesh/19  за  представяне  на  пълна  3D  визуализация  на  артефакти, 
заснета/сканирана  земна  повърхност  при  теренни  издирвания  и 

                                                            
18 Виртуалната реалност (virtual reality, VR) (може да се каже и за добавената реалност (augmented reality, 
AR) изглежда впечатляваща и спомага за цялостен поглед, но основно играе пасивна роля в 
археологическите проучвания, тъй като не е предназначена като аналитичен инструмент (De Roo et al. 
2013, 618).  
19 Отделни полигонови фасети, които са свързани, за да представят цялата 3D повърхност на определена 
форма (Verhoeven 2016).  
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археологически разкопки, които после да бъдат допълнително подсилени с 
цел  по‐ефективна  интерпретация  (Verhoeven  2016;  Verhoeven  2017a; 
Verhoeven  2017c).  Библиотеки  с  отворен  код  могат  да  се  използват  за 
създаване  на  3D  облаци  от  точки  от  2D  изображения  (OpenMVG  (Multiple 
View  Geometry)  2013‐2016).  Съществува  и  софтуер  с  отворен  код  за 
трансформирането  им  в  polymesh  и  последващата  им  обработка 
(CloudCompare  2017;  Cignoni  and  Ranzuglia  2017).  Друг  вариант  е 
използването  на  комбинирани  подходи  –  цифрова  фотограметрия  /digital 
photogrammetry/,  подпомогната  с  GNSS  измервания,  векторни  чертежи, 
облаци от точки и mesh за 3D резултати, използвайки цифрово моделиране 
/digital modelling/ (Valente et al. 2017). 

Начините за приложението на ГИС при теренните издирвания могат да бъдат 
разделени  на  два  основни  –  като  спомагателно  средство  за  прецизно 
документиране  на  покрита  територия  и  като  средство  за  анализиране  на 
системно събрани стандартизирани данни, показващи големия потенциал, 
който  софтуерът  притежава.  Задължителна  част  е  наличието  на 
аргументация и подробно описание на избраните за използване подходи и 
методи.  Ясно  разграничаване  е  направено  между  пространствен  анализ, 
като  процес,  в  който  основен  елемент  е  търсенето  на  тенденции  в 
геопространствени  данни,  и  пространствен  модел  като  динамична 
симулация  на  различни  по  вид  процеси,  резултатите  от  които  стоят  в 
основата на взимането на решения.  

При  употреба  на  възможности  на  ГИС  при  археологически  проучвания,  в 
зависимост от техния характер и обхват на изследване, могат да се използват 
различни  аналитични  инструменти.  Преди  началото  на  дадено  научно 
изследване отново е необходимо поставянето на ясни цели и задачи, които 
да  включват  и  изчерпателно  описание  на  неговото  проектиране, 
използваните мащаб, резолюция и единица за анализ. 

Основните  приложения  на  ГИС  при  пространствен  анализ  в 
археологическите  изследвания могат  да  бъдат  класифицирани  в  следните 
три направления (Verhagen 2017, 13):  

 локализационен анализ на обектите /site location analysis/, целящ да 
отговаря  на  въпроса  какво  е  карало  хората  в  древността  да  се 
установяват  на  определени  места  в  определно  време  (Verhagen 
2017, 13‐15). 

 моделиране на движението /modelling movement and transport/ за 
откриване на оптимални пътища между две или повече места, все 
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повече  в  комбинация  на  ГИС  с  техники  от  social  network  analysis 
(SNA)20 (Verhagen 2017, 15‐18). 

 анализ  на  видимостта  /visibility  analysis/  за  определяне  на 
възможността за видимост между две или повече места (Verhagen 
2017, 18‐20). 

ГИС намират широко приложение при  теренната и кабинетната работа на 
събраните  при  теренни  издирвания  стандартизирани  данни.  Най‐често 
използваните методи за документиране на покрита територия и анализ на 
археологически данни  са представени в  систематизиран вид. Всеки от  тях 
намира приложение в различни археологически изследвания, съобразени с 
поставените цели. 

 

 АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА 

„Археологическата  карта“  съдържа  първични  данни  и  наблюдения, 
обикновено свързани с археологическите обекти на определена територия. 
Тя е средство за управление на културното наследство, планиране и градско 
развитие и е създадена на базата на съществуващи изследвания и теренни 
проучвания, включваща всички най‐нови данни (Rocha and Branco 2009, 141). 

 АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ 

„Автоматизирана  информационна  система  „Археологическа  карта  на 
България“ (АИС АКБ) представлява информационна система, която съдържа 
информация за археологическите обекти на територията на Р България. Тя се 
създава  в Националния  археологически институт  с музей  при  Българската 
академия  на  науките  (НАИМ  при  БАН),  поддържа  се  и  е  достъпна  чрез 
интернет  (Наредба № Н‐2 от 6 април 2011  г.  за  създаване, поддържане и 
предоставяне на информацията от автоматизирана информационна система 
"Археологическа  карта  на  България"  (в  сила  от  19.04.2011  г.)  2017).  Рано 
осъзнатата нужда и важността за археологическата наука за създаването на 
единна археологическа карта, зародена още в началото на XX в., е споделяна 
от археолозите и след Втората световна война. Тя е възродена с въвеждането 
на нови методи за системно покриване на територия през края на 70‐те г. на 
XX в., които са улеснени и прецизирани с напредването на технологиите през 
новото хилядолетие. Дългогодишният процес свидетелства за устойчивост в 
начина на мислене на  част  от  българските археолози.  Той е представен  в 
систематизиран вид (Нехризов 2014). 

                                                            
20 Характеризира мрежова структура според възли и връзките между тях.  
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 Първи стъпки в описанието на археологически обекти 

Първите  стъпки  в  описанието  на  видими  археологически  паметници  се 
свързват с имената на учени, пътешествали из българските земи: П. Белон, 
А. Буе, А. Дюмон, Ф. Каниц, Г. Фехер. След Освобождението К. Иречек както 
и братята Х. и К. Шкорпил издават голям брой публикации.  

 Развитие на концепцията за „археологическа карта на България“ 

Идеята за създаване на археологическа карта на България се заражда още в 
началото  на  XX  в.  като  част  от  общата  дейност  между  Народния  музей  и 
археологическите  дружества.  Създадена  е  специална  „Комисия  за 
старините“,  учредена  при  Народния  археологически  музей  през  1911  г. 
(предговор  от  Б.  Филов  на  (Шкорпил  1914).  В  чл.  7,  ал.  Г  от  Закона  за 
старините  от  1911  г.  е  дефинирана  грижата  „за  описване  на  старините  и 
изработване  на  археологическа  карта  на  България“  от  Комисията  за 
старините (Закон за старините 1911). 

Изследванията  на  територията  на  България  в  най‐общи  линии  нямат 
съществени  различия  от  очертаните  тенденции  по  света  –  началото  на 
документирането  на  археологически  паметници  е  поставено  с 
изследователски  (разузнавателни)  пътувания,  преминавайки  през 
избирателни  проучвания,  все  още  практикувани  при  някои  експедиции,  и 
достигащи  до  пълни  проучвания  чрез  използването  на  ГИС  софтуер  за 
документиране. Липсата на частично покриване на територия, контролирано 
взимане  на  проби,  използването  на  статистически  методи  и  анализи, 
базирани на събрани теренни данни, е изключение от световните практики. 

 Създаване и развитие на Автоматизирана информационна система 

„Археологическа карта на България“(АИС АКБ) 

През  1988  г.  нарасналата  нужда  за  задълбочаване  на  познанията  за 
археологическото  наследство  на  България  довежда  до  обсъждане  на 
Националната археологическа конференция в Благоевград на проблема за 
създаване  в  рамките  на  АИМ  при  БАН  Проблемна  група  „Археологическа 
карта  на  България“  (ПГ  АКБ).  Тя  е  създадена  през  май  1988  г.  под 
ръководството на М. Домарадски (Домарадски 1994; Нехризов 2014, 16‐17). 
Групата, съставена от археолози от АИМ при БАН, НИПК и музеите в страната, 
работи интензивно и за две години успява да изпълни основните си задачи 
(Нехризов 2014, 17).  

Концепцията за „археологическа карта на България“, в началото разделена 
по  области,  през  90‐те  г.  на  XX  в.  обединена  в  единен  регистър,  бележи 
положителна насока на българската археология на национално ниво. 
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НАИМ  при  БАН  участва  с  АИС  АКБ  в  международния  проект  ARIADNE 
/Archaeological Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in 
Europe/,  частично  финансиран  от  Европейската  комисия  и  изпълнен  в 
периода февруари 2013 г. до януари 2017 г.21 (ARIADNE. About ARIADNE 2012). 
В  него  участваха  24  научни  и  технически  организации  от  16  европейски 
страни.  Целта  на  проекта  беше  преодоляването  на  фрагментираността  на 
различни по вид и структура археологически бази данни/набори от данни. 
За целта бяха извършени следните дейности: 

 Привързване  /mapping/  на  частична  информация  от  АИС  АКБ  (чрез 
привързване  на  полетата)  към  създадения  единен  стандарт  модел 
/ARIADNE  Dataset  Catalogue  Model  (ACDM)  (ARIADNE  support  portal. 
ARIADNE  Dataset  Catalogue Model  (ACDM)  2012).  Той  е  разширение  на 
Data  Catalog  Vocabulary  (DCAT)  –  стандарт,  създаден  за  улеснение  на 
оперативна  съвместимост  между  каталози  с  данни  (Data  Catalog 
Vocabulary (DCAT) 2012‐2014); 

 Привързване  на  отделните  термини  чрез  използването  на  SKOS  (SKOS 
Simple  Knowledge  Organization  System.  Reference  2009)  към  тезаури  на 
Getty  Research  Institute  –  AAT  /Art  &  Architecture  Thesaurus/  (The  Getty 
Research Institute. Art & Architecture Thesaurus® Online 2017); 

 Въвеждане на използваната в България хронология в PeriodO (PeriodO. A 
gazetteer of period definitions for linking and visualizing data 2017); 

 Привързане на частична информация от АИС АКБ (чрез привързване на 
полетата)  към  CIDOC  CRM  (Conceptual  Reference  Model)  (CIDOC  CRM 
(Conceptual Reference Model) 2017). 

Всички  предоставени  данни  от  партньорите,  въведени  в  каталога,  са 
достъпни от единен портал (ARIADNE. Catalog, v1.2.0 2017). Допълнително са 
създадени услуги, базирани на отворен код (ARIADNE. Services, v1.2.0 2017).  

Проектът ARIADNE позволи информация за 466 археологически обекта22 от 
България да бъде споделена в каталога на английски език23. Допълнителна 
полза от проекта беше, че голяма част от археологическите обекти в АИС АКБ, 
които  нямаха  географски  координати,  получиха  такива,  което  е  от 
изключителна важност за развитието на АИС АКБ.  

                                                            
21 Авторът на настоящия труд участва по изпълнението на дейностите в проект ARIADNE от страна на НАИМ 
при БАН. 
22 Включени са т.нар. „социализирани“ обекти – манастири, църкви, крепости, кастели, могили с гробници, 
антични и средновековни градове, мегалитни паметници.  
23 Освен предварително дефинираните стойности на всички полета от АИС АКБ, описанието на тези 466 
обекта също беше преведено на английски език.  
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 Съвременно състояние на използваните методи за теренни 

издирвания 

Направеният  систематизиран  преглед  на  състоянието  на  развитието  на 
теренните  издирвания  в  България,  началото  на  приложението  на  ГИС, 
използването  на  все  повече  дистанционни  изследвания  с  цел  търсене  и 
локализиране  на  археологически  материали  /  структури  /  съоръжения  и 
историята и развитието на АИС АКБ,  като  археологическа информационна 
система,  съдържаща  данни  за  регистрирани  археологически  обекти  на 
територията на цялата страна, показва една дълго съществуваща традиция, 
фокусирана  основно  върху  документиране  на  теренната  работа. 
Използването  на  стандартни  методи,  значително  прецизирани, 
подпомогнати и улеснени от приложението на ГИС в мобилен и настолен 
вариант е десетгодишна тенденция в българските проучвания. Тенденцията 
в българските изследвания очертава основно фокус върху документиране, 
със слаба застъпеност на анализи и опити за интерпретация на регионално 
ниво. Едни от регионалните проекти, които се стремят към цялостен подход 
към археологическия ландшафт, включващи изследвания относно геоложки 
и  геоморфоложки  процеси  в  изследваните  обособени  физико‐географски 
региони, са тези в Казанлъшката котловина и в Петричкото поле. 

По‐тесният  отрасъл  на  CRM  archaeological  resource  management  (ARM) 
(управление на археологическите ресурси) много силно се развива в Европа . 
Наричана с различни наименования, в момента масово „археология, водена 
от политики на развитие“ (development‐led archaeology) или „превантивна 
археология“ (preventive archaeology)24 (Linden and Webley 2012; Bozóki‐Ernyey 
2007;  Castillo  2012;  Novaković  et  al.  2016;  Huvila  2017; Webley  et  al.  2012; 
Raynaud 2000). Модифицирани за линейни проекти методи на прилаганите 
в регионалните археологически проекти „Тунджа“ се налагат от 2011 г. при 
транспортни  и  газопроводни  инфраструктурни  проекти  в  България  с 
подробно  описана  методика  (Нехризов  2012;  Tzvetkova  et  al.  2012), 
използвана и за пълно покриване на  териториите на концесионни площи. 
Според характеристиките на обектите – дали имат видими съоръжения над 
повърхността или се състоят единствено от археологически материали – се 
определя  и  начинът  им  на  документиране.  В  резултат  от  проведените 
теренни издирвания са изготвяни доклади с предписания за по‐нататъшни 
археологически  проучвания  в  рамките  на  сервитутната  зона  (според 
изискванията  на  нормативната  база  на  Р  България  (Закон  за  културното 
наследство  (в  сила от 10.04.2009  г., посл. доп. ДВ. бр. 74 от 20 септември 

                                                            
24 В Италия Archeologia Preventiva носи значението на въздействието върху археологическото наследство 
(Archaeological Impact Assessment), което се противопоставя на спасителната археология (Campana 2012).  
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2016 г.) 2017; Наредба № Н‐00‐0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на 
теренни археологически проучвания (в сила от 01.03.2011 г., посл. изм. ДВ. 
бр. 95 от 29 ноември 2016 г.) 2017), базирани на прецизното документиране 
на  данните  от  повърхността25.  Основните  части  от  процеса  на  работа  са 
показани на Фиг. 52. 

За територията на България ясно се очертава все по‐нарастващата тенденция 
за  системно  покриване  на  отделни  региони  с  помощта  на  мобилен  и 
настолен  ГИС  софтуер  и  приложението  на  данни  от  дистанционни 
изследвания.  Тези  тенденции  показват  една  все  по‐голяма  нужда  от 

                                                            
25 Отделните археологически проекти (големите газопроводи „Набуко“, „Южен поток“ и по‐малки връзки; 
трасето на автомагистрали „Струма“ и „Хемус“, участъци от жп линии; концесионни площи) са публикувани 
в поредицата „Археологически открития и разкопки“, в раздел „Археологическа карта на България“ от 2011 
г. нататък.  

 

Фиг. 52 Процес на работа при теренните издирвания като част от  
спасителната археология 

Предвари‐
телно 

проучване

•Събиране на наличните данни за района ‐ от АИС АКБ, информация от регионални и общински 
музеи и други изследвания

•Визуална интерпретация на сателитни и ортофотоизображения 

•Визуална интерпретация на топографски карти в различни мащаби

•Маркиране на аномалии в ГИС

Теренна 
работа

•Покриване чрез теренни издирвания на сервитута/площта на концесията

•Използване на GNSS приемници (Garmin GPS уреди) за тракове и точки и мобилни ГИС 
устройства за маркиране на покритата територия чрез изчертаване на полигони

•Регистриране на всички следи от човешка дейност по повърхността чрез отбелязване на 
хартиени формуляри

Обработка на 
събраните 
данни

•Въвеждане в ГИС на събраните на терен данни ‐ за покрита територия, регистрирани обекти 
(точки и граници), площ с изцяло събрани археологически материали (total pickUp)

•Обработка на събраните археологически материали

•Въвеждане в АИС АКБ на новорегистрираните археологически обекти и актуализиране на 
данните за вече регистрираните от 90‐те г. на XX в.

Анализ на 
събраните 
данни

•Използване на ГИС за:

• статистическа класификация на събраните количествени данни

•визуализация на събраните качествени данни
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стандартизиране при документирането не само на данни и информация за 
археологически обект, но и за покритата територия. 

 СТАНДАРТИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Археологически информационни системи от различни типове, но основно от 
типа  археологически  информационни  системи,  бази 
данни/регистър/кадастър от типа бази данни / записи за археологически 
обекти и паметници,  каквато е и АИС АКБ, съществуват на национално и 
локално  ниво  в  други  европейски  държави.  Направеният  преглед  на 
наличието/отстъствието на такъв тип системи в страните от Европа посочва 
ясната тенденция – създадени в по‐ранни периоди и адаптирани/променени 
към нови платформи, базирани на ГИС. С цел излизане от изолираността на 
АИС АКБ от европейския контекст е необходимо познаването на общоприети 
референтни  модели,  стандарти  за  оперативна  съвместимост,  както  и 
използвани речници на международно ниво и използването им.  

Въвеждането  на  тези  първични  данни  е  необходимо  да  бъде  в  единна 
археологическа  информационна  система,  привързана  към  установени 
стандарти за метаданни, допълнително наложено от широкото приложение 
на информацията от АИС АКБ в различни сфери на научния и обществения 
живот. 

 

 ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

„АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ“ 

Археологическата  информационна  система  „Археологическа  карта  на 
България“ е представена в тази част от научния труд. Подробното описание 
в детайли на АИС АКБ, версия 3,  както технически инструкции за работа  с 
новосъздадената  географска  информационна  система  „Археологически 
карта на България“ (ГИС АКБ), не са цел на настоящото изследване. Акцентът 
е  поставен  върху  нововъведенията  в  ГИС  АКБ  и  извършените  дейности 
относно  преминаването  от  система  от  типа  бази  данни/регистър  за 
археологически обекти и паметници към нова концепция за археологическа 
географска  информационна  система.  Тя  предоставя  възможността  за 
събирането на  стандартизирани първични данни, натрупани при полевата 
работа  по  време  на  теренни  издирвания.  Създадената  ГИС АКБ  (ГИС АКБ, 
версия  4.0)  оттук  нататък  ще  се  развива  и  доусъвършенства,  но  с  нея  е 
поставена  първата  стъпка  на  бъдещото  развитие  на  единната 
археологическа географска информационна система „Археологическа карта 
на България“. 
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 АИС АКБ, ВЕРСИЯ 3 

АИС АКБ, версия 3, представлява археологическа информационна система, 
от  типа  бази  данни/регистър  за  археологически  обекти  и  паметници, 
съдържаща  информация  за  археологически  обекти,  регистрирани  на 
територията  на  цялата  страна.  „Археологически  обект“  за  АИС  АКБ  е 
определено топографско място в пространството, където човекът през 
различни хронологически периоди е извършвал различни по вид постоянни 
и/или периодични дейности, от които като следи на земната повърхност са 
останали  обикновено  движими  (в  някои  случаи  –  и  недвижими)  културни 
ценности,  а  в  дълбочина  –  вероятно  и  културни  ценности  in  situ26. 
Преценените от изследователите като археологически обекти се въвеждат в 
АИС  АКБ,  като  всеки  от  тях  получава  отделен  номер  –  номер  на 
регистрационна  карта.  Той  служи  за  идентификационен  код  на  това 
определено,  фиксирано  топографско  място  в  пространството.  АИС  АКБ  е 
нормативно  призната  през  2011  г.  (Наредба № Н‐2  от  6  април  2011  г.  за 
създаване,  поддържане  и  предоставяне  на  информацията  от 
автоматизирана  информационна  система  "Археологическа  карта  на 
България" (в сила от 19.04.2011 г.) 2017). 

 ГИС АКБ (ГИС АКБ, ВЕРСИЯ 4.0) 

Натрупването  на  голямо  количество  регистрационни  карти  за 
археологически  обекти  и  тяхното  непрекъснато  увеличаване  покрай 
различни проекти за теренни издирвания и възможностите на съвременните 
технологии наложи създаването на поредна, четвърта версия, на АИС АКБ, 
която  да  е  „базирана  на  ГИС“  и  да  борави  с  различни  геопространствени 
данни, някои от които създадени по други проекти на национално ниво27. 

 Архитектура на информационната система 

Влиянието  на  използваните  интензивни  методи  за  теренни  издирвания  и 
приложението на ГИС в документирането на покрита територия промени и 
концепцията  за  АИС  АКБ  –  от  археологическа  информационна  система  от 
типа  бази  данни/регистър  за  археологически  обекти  и  паметници, 
съдържаща  данни  единствено  за  археологически  обекти,  към 
археологическа  географска информационна система, съдържаща различни 
по вид геопространствени данни (Фиг. 79).  

                                                            
26 Това определение най‐много се доближава до представеното от Л. Бинфорд (Binford 1982, 6).  
27 Софтуерният инженер Любомир Недялков работи по създаването на ГИС АКБ. Авторът изказва 
благодарности към него за оказаната помощ при описанието на архитектурата на ГИС АКБ. 
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Фиг. 79 Архитектура на ГИС АКБ, автор – Любомир Недялков 

 Стандартизация 

Основно  нововъведение  в  ГИС  АКБ  е  географският  елемент  /feature/.  Той 
представлява  векторен  модел  на  данните,  във  вид  на  точка,  линия  или 
полигон,  от  предварително  дефинирани  типове  (АКБ  типове  географски 
елементи),  с  дефинирани  атрибутни  данни.  Към  всеки  елемент  могат  да 
бъдат  добавени  много  на  брой  връзки  от  вида  „находка  –  съоръжение  – 
хронология – вид“. По този начин се преустановява съществуващото до този 
момент  загубване  на  връзки  кои  находки  (и  съоръжения)  към  какъв 
хронологически период (и вид) принадлежат. Една регистрационна карта / 
картон може да съдържа много на брой „закачени  географски елементи“, 
като въведените „находки, съоръжения, хронологии и видове“ се прикачат 
автоматично  към  съответната  регистрационна  карта  /  картон  според 
избраните закачени елементи. Един географски елемент може да участва в 
повече от една регистрационна карта / картон. 

Прикачването  на  различни  по  разширение  файлове 
/.gpx,  .kml/.kmz,  .geojson,  .shp  (във  вид  на  .zip)/  позволяват  директното 
импортиране  на  данни,  събрани  на  терен,  и  такива,  допълнително 
обработени в настолен ГИС.  

На този етап са дефинирани следните АКБ типове елементи (Фиг. 83).  
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Поради  характера  на  археологическите  обекти,  субективната  преценка  на 
археолога кое да бъде и кое да не бъде определено като такъв не може да 
бъде избегната. По тази причина в ГИС АКБ съществува възможността да се 
въвеждат различни АКБ типове географски елементи. 

Всеки  отделен  тип  може  да  съдържа  допълнително  и  други  атрибутни 
стойности,  които  също  е  необходимо  да  се  попълват  (Таблица  5).  Тези 
предварително  дефинирани  задължителни  атрибути  (в  някои  случаи  с 
предварително  зададени  стойности  на  атрибутите)  са  зададени  с  цел 
събирането  на  консистентни  данни,  по  които  в  един  следващ  етап  е 
предвидено  търсене. Тези стойности ще могат да  се  събират при  теренна 
работа. Важно е да се отбележи, че тези АКБ типове елементи са динамични – 
могат да бъдат променяни, както и да бъдат добавяни нови.  

 

 

Фиг. 83 Дефинирани АКБ типове географски елементи 

Точка

Център на обект

Offsite

Случайна находка

Иманярски изкоп

Находка от иманярски 
изкоп
Петно битова 
керамика
Петно строителна 
керамика

Петно мазилки

Петно въглени

Петно камъни

Структура

Точка за покрита 
територия (лидер)
Точка за покрита 
територия

Линия

GPS трак

Полигон

Граници на обект

Граници на offsite

Покрита територия
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Таблица 5 Задължителни атрибутни стойности на АКБ типове елементи 

Географски 

елемент 

АКБ тип 

елемент 

Описание  Допълнителни задължителни28

атрибутни стойности 

Точка  Център на 

обект 

Център на 

обект – 

географският 

център и/или 

мястото с най‐

висока 

концентрация 

на 

археологически 

материали 

Находка* – съоръжение – хронология* 

– вид* 

Offsite Археологически 

материали, 

свидетелства‐

щи за 

неопределими 

следи от 

човешка 

дейност, за 

които се взима 

решението да не 

се създава 

регистрационна 

карта / картон 

Находка* – съоръжение – хронология* 

– вид*29 

Случайна 

находка 

Находка, която 

не е част от 

археологически 

обект или offsite 

Находка* – съоръжение – хронология* 

– вид30 

Иманярски 

изкоп 

Иманярски изкоп   

Находка от 

иманярски 

изкоп 

Находка от 

иманярски изкоп 

Находка* – съоръжение – хронология* 

– вид31 

Петно 

битова 

керамика 

Петно битова 

керамика 

Находка* – съоръжение – хронология* 

– вид32 

                                                            
28 Стойностите със * са задължителни 
29 Вид – „Изолирана следа от дейността на човека“ 
30 Вид не е задължително за попълване 
31 Вид не е задължително за попълване 
32 Вид не е задължително за попълване 
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Географски 

елемент 

АКБ тип 

елемент 

Описание  Допълнителни задължителни28

атрибутни стойности 

Петно 

строителна 

керамика 

Петно 

строителна 

керамика 

Находка* – съоръжение – хронология* 

– вид33 

Петно 

мазилки 

Петно мазилки   

Петно 

въглени 

Петно въглени   

Петно 

камъни 

Петно камъни   

Структура Недвижима 

културна 

ценност, 

(съоръжение) 

Находка* – съоръжение34 –

хронология* – вид* 

Точка за 

покрита 

територия 

/лидер/ 

Отнася се до 

събирането на 

данни за 

покрита 

територия на 

терен, в нея се 

въвеждат 

всички 

задължителни 

атрибути на 

„покрита 

територия“ 

 

Точка за 

покрита 

територия 

Отнася се до 

събирането на 

данни за 

покрита 

територия на 

терен, в нея се 

въвеждат 

единствено 

количествени 

данни за 

концентрации 

на 

археологически 

материали от 

атрибутите на 

„покрита 

територия“ 

 

                                                            
33 Вид не е задължително за попълване 
34 Съоръжение е задължително поле за попълване 
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Географски 

елемент 

АКБ тип 

елемент 

Описание  Допълнителни задължителни28

атрибутни стойности 

Линия  GPS трак Трак от мобилно 

устройство 

 

Полигон  Граници на 

обект 

Граници на 

обект, 

задължителен 

елемент за 

регистрационна 

карта / картон 

Находка* – съоръжение – хронология* 

– вид* 

Граници на 

offsite 

Граници на offsite  Находка* – съоръжение – хронология* 

– вид*35 

Покрита 

територия 

Отбелязана 

обходена 

(покрита) площ 

чрез отделни 

полигони 

Име на 

полето 

Визуали‐

зация 

Код 

Земеползва‐

не 

Бунище  dump 

Гора  forest 

Градска 

терито‐

рия 

urban 

Нива  field 

Пасище/ 

ливада 

pasture 

Скала  rock 

Трайни 

насажде‐

ния 

peren‐

nial 

Земна 

покривка 

Градска 

терито‐

рия 

urban 

Засята/ 

бранува‐

на/ 

ожъната 

нива 

seeded 

Иглолист‐

на гора 

coni‐

ferous 

forest 

Изорана 

нива/буци 

plowed 

Лозе  vineyard 

                                                            
35 Вид – „Изолирана следа от дейността на човека“ 
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Географски 

елемент 

АКБ тип 

елемент 

Описание  Допълнителни задължителни28

атрибутни стойности 

Овощна 

градина 

orchard 

Скала  rock 

Смесена 

гора 

mixed 

forest 

Тревна 

растител‐

ност 

grass 

Храстова 

растител‐

ност 

scrub 

Широко‐

листна 

гора 

deci‐

duous 

forest 

Видимост 0‐20% 0‐20%

20‐40% 20‐40%

40‐60% 40‐60%

60‐80% 60‐80%

80‐100% 80‐100%

Стратегия В трудно‐

достъпен 

терен 

ATS

До 15 м I

М/у 15‐30 

м 

E

Битова 

керамика, 

брой 

Число, 0 по 

подразбиране 

Мазилки, 

брой 

Число, 0 по 

подразбиране 

Строителна 

керамика, 

брой 

Число, 0 по 

подразбиране 

Камъни, брой Число, 0 по 

подразбиране 

Кремъци, 

брой 

Число, 0 по 

подразбиране 

С  натрупването  на  опит,  свързан  с  участието  на  автора  в  редовни  и 
спасителни  теренни  издирвания,  се  наложи  усъвършенстването  на  вече 
адаптираните  методи  в  българската  археология.  С  цел  улесняване  на 
прикачването на първични данни за покрита територия в ГИС АКБ, полетата 
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с  предварително  дефинирани  стойности  са  използвани  при  теренните 
експедиции, извършвани по проект „Развитие на „Археологическа карта на 
България“. Предварително изготвените файлове включват: 

 Формуляр на хартия за попълване на терен; 
 ESRI  file  geodatabase,  v.  10.x  с  домейни  и  шейпфайлове  за  QGIS  със 

зададени  Value  map  –  за  избиране  на  предварително  дефинираните 
стойности на полетата „земеползване“, „земна покривка“, „видимост“ и 
„стратегия“ от падащо меню с цел минимизиране на грешките.  

Първа стъпка с въвеждането на тези данни в Android устройство е направен 
от  автора  на  настоящия  труд  през  ноември  2016  г.  при  провеждането  на 
теренните  издирвания  на  територията  на  Петричкото  поле  чрез 
използването  на  мобилното  приложение  MapIt  (mapitGIS  ‐  Spatial  Asset 
Collection, GPS  Surveys and Data Management  for Android  2017). Изготвен е 
файл  с  разширение  .json,  който  позволява  събиране  на  необходимите 
първични данни след маркирането на точка за край на полигона 

 Възможности на клиентските приложения 

Клиентските приложения /уеб и мобилни приложения/ се базират на работа 
с  геопространствени  данни  в  Web  Mercator  /EPSG  3857/,  WGS84  датум, 
вариант  на  Меркаторова  проекция,  често  използвана  в  популярни  уеб 
базирани  приложения  (Spatial  Reference.  SR‐ORG:7483.  EPSG:3857  ‐ WGS84 
Web Mercator  (Auxiliary Sphere) 2017). Освен строго археологически данни, 
ГИС  АКБ  се  нуждае  и  от  други  данни  с  ясен  произход  и  официално 
предоставени за нуждите на АКБ.  

Следващата стъпка е изключването на попълването на формуляри на хартия 
на терен. Целта е създаването на мобилно приложение /native mobile app/ 
за  Android и  iOS  устройства,  с  което  всеки  член на  екипа да може  сам да 
въвежда първичните данни по време на теренната работа и да ги прикачва 
към ГИС АКБ36. Всички АКБ типове елементи (с изключение на полигоновите) 
ще могат да се събират на терен. 

 МИГРИРАНЕ НА ДАННИ ОТ АИС АКБ В ГИС АКБ 

С цел запазването на всички съществуващи данни при мигрирането на данни 
от АИС АКБ към ГИС АКБ, авторът на настоящия труд се спира основно на: 

1. задължителното  наличие  на  географски  координати  на  всяка 
регистрационна карта / археологически обект; 

                                                            
36 Върху изготвянето на мобилното приложение участва екип от Института по математика и информатика 
при БАН, който работи в тясно сътрудничество с автора на настоящия труд и с Любомир Недялков.  
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2. при  промяна  на  някои  от  стойностите  (поради  неактуалност  и/или 
неточност) привързването на съществуващите данни към новите; 

Над 75 % от регистрационните карти в АИС АКБ, версия 3, са с импортирани 
единствено текстови данни от създадените в периода 1992 – 2010 г.  

 Географското позициониране на регистрационните карти / 

археологическите обекти от АИС АКБ 

Създадените  две  скици,  означаващи  местоположението  на 
археологическите  обекти  (средномащабната  и  едромащабната),  са 
изготвяни  по  различни  начини  за  отделните  райони.  За  интегрирането  на 
тези  данни  в  една  археологически  информационна  система,  базирана  на 
географското  местоположение,  тези  данни,  с  липсващи  географски 
координати,  трябваше  да  получат  такива.  Участието  на  НАИМ  при  БАН  в 
проект  ARIADNE,  както  и  изготвянето  на  справки  за  общи  устройствени 
планове на общини (ОУПО) на територията на България, позволиха отделни 
археолози, използвайки предварително зададен и единен начин на работа, 
да извършат тази задача в периода 2013 – 2016 г.  

Поставянето на географски координати на археологически обекти по данни 
от  регистрационни  карти  е  отговорен  и  трудоемък  процес.  Поради 
невъзможността да се посетят всички археологически обекти, географските 
координати бяха поставянии въз основа на кабинетни методи. За успешното 
изпълнение на  този  процес  беше необходимо да  се  обърне  внимание не 
само  на  данните  в  АИС  АКБ,  версия  3,  но  и  на  регистрационните  карти, 
предадени на хартиен носител в НАИМ при БАН, в периода 1992 – 2010 г. 
Поради каталожния вид на АИС АКБ,  средномащабните и едромащабните 
скици,  оказващи  местоположението  на  археологическите  обекти,  не  са 
включени  към  регистрационните  карти,  достъпни  чрез  интернет.  Беше 
направена  инвентаризация  на  наличните  хартиени  екземпляри  за  всички 
области на територията на България. Състоянието беше описано по области 
и разделено по общини, своевременно съпоставяни с въведените данни в 
АИС  АКБ.  В  резултат  на  инвентаризацията,  беше  установено,  че  за  някои 
общини липсваха регистрационни карти на хартия – за някои от тях колегите 
от  съответните  музеи  изпратиха  сканирани  копия37,  за  други,  които  не 
фигурираха и в местните музеи, координатите бяха поставени единствено по 
азимут, разстояние и описание в АИС АКБ38.  

                                                            
37 Екипът на АКБ изказва благодарности на тези колеги.  
38 Азимут и разстояние са измервани от „център“ на съвременно населено място, но често в 
регистрационната карта не е прецизирано кое точно е центърът на съвременното населено място.  
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Археолозите работеха регистрационните карти по общини, като попълваха 
дескриптивни  метаданни  за  начина  на  поставяне  на  географските 
координати  в  предварително  създадена  от  автора  на  настоящия  труд 
таблица в MS Excel39  (Фиг. 91).  Географските координати бяха поставяни в 
таблицата или в точков шейпфайл в ГИС, като атрибутни стойности на всяка 
точка  (археологически  обект)  беше  въвеждан  номерът  на  съответната 
регистрационна карта. Тъй като данните за всички регистрационни карти от 
АИС АКБ ще бъдат мигрирани към ГИС АКБ, то всички регистрационни карти 
имаха нужда от географски координати. В някои случаи40 беше невъзможно 
археологическите  обекти  да  се  локализират.  Тогава  те  бяха  оставяни  в 
центъра  на  населеното  място,  към  което  принадлежат  според  АИС  АКБ. 
Целта на попълването на таблица в MS Excel беше ясното описание как са 
поставени географските координати на съответните археологически обекти. 
Тези  полета,  заедно  със  сканирани  копия  на  регистрационните  карти  на 
хартия  от  периода  1992  –  2010  г.,  ще  бъдат  прикачени  към  всяка 
регистрационна карта в ГИС АКБ с цел при бъдещи теренни издирвания в 
съответния  регион,  проучвателите  да  са  наясно  защо  географските 
координати са поставени на съответното място. Локализиране на примерни 
хартиени регистрационни карти в ГИС заедно със съответните дескриптивни 
данни на начина на поставяне на координатите са представени съответно на 
Фиг. 90 и Фиг. 91. 

 

 

 

 

 

                                                            
39 Използвайки ГИС‐базирани уеб приложения като ГИС на МРРБ и информацията от Wikimapia.org, 
Български крепости /bulgariancastles.com/. 
40 По преценка на съответния археолог – различни причини – основно поради липса на средномащабна 
и/или едромащабна скица.  
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Номер на 

АКБ РК 

Обект, 

локализи‐

ран по име 

на 

местност 

на 

топограф‐

ска карта 

Обект, 

локализи‐

ран, защото 

фигурира на 

топограф‐

ска карта 

Обект, 

локализиран 

по ортофото/ 

сателитно 

изображение 

Обект, 

локализиран 

в Wikimapia / 

Български 

крепости 

Бележки  Автор на 

GPS 

коорди‐

натите 

0500088  да  да   По скица 

1:5000, м. 

Нисевица 

на 1:5000 

и знак за 

могила на 

1:50000 

Н. 

Кечева 

Фиг. 91 Таблица, означаваща начина на поставяне на географски координати на 
регистрационна карта № 0500088 в ГИС 

Екипът ясно осъзнава съществуващите възможности за грешки:  

 създадени още при изготвянето на регистрационните карти 

 създадени  при  кабинетната  работа  по  поставянето  на 
координатите.  

Това решение беше наложително поради нуждата от географски координати 
на  всяка  регистрационна  карта  в  АИС АКБ.  Рискът  беше поет  с  идеята,  че 
бъдещи  проучвания  ще  изчистят  тези  неточности  със  системни  теренни 
издирвания на територията на цялата страна.  

Фиг. 90 Поставяне на географски координати на регистрационна карта № 0500088 в ГИС; 
оригиналната регистрационна карта от 1992 г. на хартия е на Фиг. 126 
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Вариантите на поставяне на координатите, със съответните си силни и слаби 
страни, могат да бъдат обособени като: 

a. Локализиране на обекти благодарение на местности, надписани на 
средномащабни  и/или  едромащабни  топографски  карти,  които 
обхващат  голяма територия  и  поставената точка  може  да  не  е 
вярна с действителността на терен. 

b. Локализиране  на  обекти  благодарение  на  фигурирането  им  на 
средномащабни и/или едромащабни топографски карти – например 
надгробни и селищни могили: 

i. възможно  е  на  топографските  карти  да  са  означени 
естествени насипи. 

ii. възможно  е  тези  обекти  вече  да  са  унищожени  –  в  АИС  АКБ, 
обаче, трябва да фигурират и вече несъществуващи по една или 
друга причина обекти на терен. 

c. Локализиране  на  обекти  благодарение  на  фигурирането  им  на 
ортофото  и  сателитни  изображения  –  например  надгробни  и 
селищни могили, обекти с архитектурни останки. 

d. Локализиране  на  обекти  благодарение  на  фигурирането  им  в 
wikimapia.org,  bulgariancastles.com и други  уебсайтове –  възможно е 
данните в тези уебсайтове да не са верни. 

e. Локализиране  на  обекти  благодарение  единствено  на 
средномащабните  и  едромащабните  скици  в  регистрационните 
карти  на  хартия  и/или  азимут  и  разстояние  –  възможно  е  да  са 
сбъркани още при създаването на регистрационната карта или пък 
да не са открити по време на кабинетната работа. 

По тази причина, всички археолози, които ще правят теренни издирвания в 
определени  региони  на  територията  на  страната,  е  нужно  да  обърнат 
специално внимание на начина на поставяне на географските координати на 
регистрационните  карти,  а  не  да  ги  взимат  за  абсолютна  истина.  След 
теренните  издирвания  идва  ред  на  идентифицирането  на  регистрираните 
археологически  обекти  на  терен  с  тези,  фигуриращи  в  АКБ  –  процес  на 
работа, в част от който не може да бъде избегната субективната преценка на 
проучвателя.  Един  такъв  примерен  процес  на  работа  е  представен  в 
дисертационния труд, където ясно е очертано колко много фактори трябва 
да бъдат взети предвид при идентифицирането на обекти от АКБ с обекти на 
терен.  Този  процес  на  работа  е  използван  при  идентифицирането  на 
регистрирани археологически обекти в района на Петричкото поле. 
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 Състояние на полетата за попълване 

ГИС АКБ, запазвайки основна част от концепцията за регистрационна карта / картон 
от АИС АКБ, продължава да използва и голяма част от използваните полета в АИС АКБ. 
На този етап някои от нещата, за които съществуват идеи да се променят, запазват 
сегашното  си  състояние.  В  дисертационния  труд  е  направена  съпоставка  на 
състоянието  на  регистрационна  карта  в  АИС  АКБ,  версия  3,  и  в  ГИС  АКБ.  Този 
сравнителен анализ показва запазването на голяма част от полетата и улесняването 
на попълването на част от тях или чрез функция за автоматично попълване, или при 
наличието на предварителни геопространствени данни с атрибутни стойности, чрез 
автоматичното им взимане от MapServer. 

 Привързване към CIDOC CRM 

С  цел  избягване  от  изолираността  на  АИС  АКБ  от  други  археологически 
информационни  системи  по  света,  и  в  частност  Европа,  беше  осъзната 
необходимостта от стандарти и оперативна съвместимост на данните. За тази цел, 
част от полетата бяха привързани към CIDOC CRM. 

 БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ЕДИННАТА АРХЕОЛОГИЧЕСКА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА 

СИСТЕМА „АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ“ 

Създаването на концепцията за ГИС АКБ в описания вече вид е първата стъпка не само 
в  осъвременяването  на  АИС  АКБ,  но  и  в  поставянето  на  началото  на  една 
информационна система, която, благодарение на технологичния напредък: 

 да  съдържа  прецизна  първична  информация,  основа  за  научни 
изследвания; 

 да  бъде  оперативно  съвместима  с  други  информационни  системи 
посредством референтни модели и стандарти за метаданни; 

 да бъде нормативно призната основа за опазването на археологическото 
наследство  на  територията  на  Р  България  с  тежест  при  досъдебни 
производства. 

С увеличаване на оторизирания достъп41 до ГИС АКБ, постепенното изчистване на 
съществуващи  неточности,  актуализиране  на  данни  за  археологическите  обекти  и 
събирането на първични данни за покрита територия в ГИС АКБ поставят началото на 
една археологическа географска информационна система, чието развитие може да 
бъде обединено в две основни направления (Фиг. 93): 

 научно, засягащо развитието на археологическата наука,  

 обществено,  отнасящо  се  и  до  дейности,  пряко  свързани  с 
публичния и частния сектор. 

                                                            
41 Пълен достъп за всички лица, вписани в регистъра към Министерството на културата, покриващи 
изискванията на чл. 150, ал. 1 от Закона за културното наследство. Необходима е промяна на Наредба № 
Н‐2 от 6 април 2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана 
информационна система "Археологическа карта на България" (в сила от 19.04.2011 г.) или създаването на 
нова наредба за ГИС АКБ.  
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Фиг. 93 ГИС АКБ, бъдещи насоки на развитие
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обширното  изследване,  систематизацията,  анализът  и  обобщението  в 
дисертационния труд са очертани в три основни направления:  

1. Подчертаване  на  необходимостта  от  системност  и 
стандартизация при използваните методи за провеждане на различни по 
вид  и  обхват  недеструктивни  теренни  археологически  проучвания, 
стремящи  се  към  цялостен  подход  за  анализ  на  археологическия 
ландшафт и базирани на: 

a. Събиране на данни от археолози: 

i. Археологически  теренни  издирвания  с 
отбелязване  в  ГИС  към  всеки  тип  данни  определени 
стандартизирани  атрибутни  стойности,  съобразени  с 
географските  особености  на  територията  на  България,  вида  и 
характера на откриваните археологически съоръжения и находки. 

b. Събиране на данни чрез използването на съществуващи 
технологични възможности: 

i. Дистанционни изследвания с представени голям 
брой подходи при обработка и анализ на различни по тип данни за 
регистриране  на  всякакви  по  хронология  и  вид  археологически 
съоръжения и находки. 

ii. Геофизични изследвания с основни видове пасивни 
и  активни  методи,  използвани  за  регистриране  на  всякакви  по 
хронология и вид археологически съоръжения и находки. 

2. Събиране на всички първични данни и получени резултати в една 
общодостъпна  в  научните  среди  археологическа  географска 
информационна система „Археологическа карта на България“  (ГИС АКБ), 
служеща  за  управление  и  опазване  на  археологическото  наследство  на 
национално ниво.  

3. Промяна  на  концепцията  на  съществуващата  АИС  АКБ  от 
информационна  система  с  единица  за  анализ  „археологически  обект“  и 
създаването  на  изцяло  нова  архитектура  на  ГИС  АКБ  –  географска 
информационна  система  с  единица  за  анализ  „географски  елемент“  и 
„артефакт/находка“ по начин, отговарящ на поставените цели. 
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Бъдещите  изследвания  в  очертаните  насоки  могат  да  бъдат  разделени  в 
няколко основни направления: 

 ГИС АКБ: 

o Научно направление:  
 събиране  на  данни  от  всякакъв  тип  археологически  и 

интердисциплинарни, дистанционни и геофизични изследвания; 
 актуализиране  на  географските  координати  на  регистрационните 

карти от 90‐те г. на XX в., които са поставени въз основа на кабинетни 
методи; 

 включване на вече създадени и, при липса, създаване на подробни 
типологии на метални,  керамични,  каменни,  костени,  кремъчни и 
стъклени находки от различни хронологически периоди; 

 данни от ГИС АКБ в комбинация със специализиран ГИС софтуер: 

 извършване на пространствени анализи в различен обхват 
на изследване  (например регион, археологически обект и 
артефакт); 

 изграждане на селищни модели за обособени региони; 

 изграждане на прогнозни модели за обособени региони; 

 изследване  на  процеси  без  сигурен  времеви  и 
пространствен  контрол  на  повърхностните  данни  в 
обособени региони; 

 изграждане на практика за работа със специалисти от точни 
науки (математика, статистика) за цялост на научния подход 
при извършените анализи; 

 интегриране  с  културно‐исторически  информационни  системи  и 
съществуващи  бази  данни  за  движими  културни  ценности  на 
национално  ниво  и  довършването  на  привързването  към 
референтни модели и стандарти на международно ниво; 

o Обществено направление:  
 нормативно  призната  основа  за  опазването  на  археологическото 

наследство на територията на Р България с тежест при досъдебни 
производства; 

 обвързване  на  сигурни  геопространствени  данни  с  кадастралната 
карта и кадастралните регистри; 

 интегриране с други специализирани данни и/или информационни 
системи за територията на цялата страна; 

 създаване на портал със свободен достъп; 
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 Дистанционни изследвания: 

o Археологическо  тълкувателно  картиране,  включващо  обработка, 
визуализация  и  интерпретация,  дейност,  извършена  само  от 
археолози,  на  конкретни  различни  видове  данни  от  дистанционни 
изследвания  чрез  ясно  дефиниран  процес  на  работа  и  използвани 
методи; 

 Теренни издирвания:  

o Изграждане  на  критерии  за  части  от  обособени  региони  с  еднакъв 
релеф  и  постдепозиционни  процеси  за  определяне  на  вида 
археологически  обекти  по  повърхностни  данни  по  хронологически 
периоди; 

o Провеждане на експерименти за частично покриване на  територия, 
със събирането на статистически значими данни; 

o Прецизиране  на  начините  на  извършване  на  total  pickUp  с  цел 
статистическа значимост на данните за следващи изследвания; 

o Натрупване на данни за повече обекти, чиято територия е повторно 
покрита  при  различно  състояние  на  земната  покривка  и  еднакъв 
процент видимост; 

o Натрупване  на  данни  за  обекти,  чиято  територия  е  покрита  чрез 
използването на методите за пълно покриване на територия и след 
това e проученa чрез археологически разкопки; 

 Археологически  информационни  системи  по  света:  по‐подробно 
запознаване  с  архитектурата  на  археологически  информационни 
системи по света с цел: 

o Възприемане  на  добри  практики  при  прибавянето  на  нови 
функционалности към ГИС АКБ;  

o Поставяне на ГИС АКБ на фона на други археологически  географски 
информационни  системи  на  национално  ниво  според  заложени 
концептуални схеми, използвани технологии и постигнати резултати. 

Нарастваща  е  тенденцията,  включително  и  в  българската  археологическа 
общност, в насока към използването на стандартизирани данни от теренни 
издирвания, дистанционни и геофизични изследвания. Тя включва не само 
предварителните  проучвания  с  цел  локализиране  на  археологически 
обекти/съоръжения/структури,  които  да  бъдат  подложени  на 
археологически  разкопки,  но  и  като  основна  част  за  различни  по  вид 
пространствени  анализи в  ГИС  софтуер,  търсещи  сходни  характеристики в 
геопространствените  данни.  След  взимането  предвид  на  много  фактори, 
откриването на такива тенденции могат да послужат за база, върху която да 
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се изградят образци на селищния живот през определени хронологически 
периоди  на  регионално  и  надрегионално  ниво.  Географските 
информационни  системи,  които  постепенно  започват  все  повече  да  се 
възприемат  като  географска информационна наука,  в  комбинация  с  други 
цифрови  техники,  предоставят  нови  направления,  свързани  с 
археологически и теоретични перспективи. Възможността за анализиране на 
данни и създаването на модели, чрез които да се покажат иначе невидими 
тенденции, е фундаментална за разширяване на границите на познанието за 
хората  в  древността.  Когато  използваните  подходи  и  методи  са  ясно 
дефинирани  и  стандартизирани  данни  са  системно  събрани  в  единна 
национална  археологическа  географска  информационна  система,  тогава,  с 
помощта на допълнителен софтуер, могат да се извличат научнообосновани 
изводи. Все по‐увеличаващото се приложение на „Археологическа карта на 
България“  в  обществено  направление  допълнително  засилва 
необходимостта  от  развитието  на  единната  национална  археологическа 
географска  информационна  система  в  очертаните  насоки.  Необходимо  е 
включването на още типове стандартизирани данни, интеграцията ѝ с други 
бази данни и информационни системи, базирана на семантична оперативна 
съвместимост  чрез използването на референтни модели.  ГИС АКБ, версия 
4.0,  е  първата  стъпка  в  посоката  на  единна  национална  археологическа 
географска  информационна  система  с  изцяло  нова  архитектура, 
позволяваща създаването на различни настолни, уеб‐базирани и мобилни 
приложения за различни платформи. Съчетавайки използване на ефикасни 
методи  за  събиране  на  стандартизирани  археологически  и 
интердисциплинарни  данни,  оперативна  съвместимост  за  интеграция  с 
други  бази  данни  и  информационни  системи,  тя  би  била  максимално 
полезна в различни сфери на науката и обществения живот. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА НАДЕЖДА КЕЧЕВА 

Научни приноси 

1. Систематизирани и обобщени са тенденциите при използвани подходи 
и  методи  за  документиране,  обработка  и  анализиране  на  данни  от 
археологически  теренни издирвания по  света,  в  Европа и  в  България 
преди и след приложение на ГИС: 

a. Обобщени  са  факторите  от  „археологическата  видимост“, 
влияещи върху откриването на артефакти по повърхността.  

b. Систематизирани  са  силните  и  слабите  страни  на  теренните 
издирвания. 

2. Дефинирани  и  систематизирани  за  неспециалисти  в  областта  на 
дистанционните изследвания са основни понятия, различни подходи и 
методи  при  обработка,  анализиране  и  интерпретация  на  данни  от 
пасивни и  активни  сензори  за  дистанционни изследвания  по  света  и 
степента им на приложение в археологически проекти на територията 
на България.  

3. Обобщени и анализирани са развитието, достиженията и състоянието 
на  археологическата  информационна  система  „Археологическа  карта 
на България“ (АИС АКБ). 

Научноприложни приноси 

4. Участие  на  автора  в  създаването  на  концепцията,  архитектурата, 
използваната  стандартизация  на  събирани  първични  данни, 
възможностите  на  клиентските  приложения  на  археологическата 
географска  информационна  система  „Археологическа  карта  на 
България“ (ГИС АКБ), версия 4.0: 

a. Дефинирани  са  отделни  АКБ  типове  географски  елементи, 
представени  с  различни модели  на  данните  в  ГИС‐базираното 
уеб приложение. 

b. Дефинирани са задължителни атрибути, някои с предварително 
дефинирани  стойности,  за  отделните  АКБ  типове  географски 
елементи в ГИС АКБ, базирани на използваните методи за пълно 
покриване на територия в България. 

Приложни приноси 

5. Адаптиране,  модифициране  и  тестване  на  терен  от  автора  на 
предварително дефинираните задължителни атрибути при събиране на 
първични  данни  по  време  на  теренни  издирвания  в  универсално 
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мобилно  приложение  за  събиране  на  геопространствени  данни, 
използвано в няколко експедиции за теренни издирвания от ноември 
2016 г. до този момент. 

6. Дефинирани  от  автора  са  типове  дескриптивни  метаданни  при 
поставяне на  географски координати на регистрационни  карти в АИС 
АКБ,  създадени преди използването на GNSS  устройства  за прецизно 
позициониране: 

a. Създаден и прилаган от автора примерен процес на работа при 

идентифициране на археологически обекти, регистрирани в АИС 

АКБ през 90‐те г. на XX в., и археологически обекти, регистрирани 

при съвременни теренни издирвания, на една и съща територия.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение  1.  Дистанционни  изследвания.  Основни  понятия  и  елементи, 

платформи и сензори 

В приложение 1 са разгледани:  

 електромагнитен спектър и негови специфики 

 видове разделителна способност (резолюция)  
o пространствена,  
o спектрална 

 панхроматични,  
 мултиспектрални и  
 хиперспектрални изображения.  

o радиометрична,  
o времева.  

 видове платформи 
o сателитни,  
o въздушни  

 пилотирани,  
 безпилотни. 

 видове сензори 
o фотографски,  
o нефотографски  

 пасивни, 
 активни 

 радар,  

 лидар.  
 

Приложение 2. Археологическа карта на България 

Приложение 3. Английско‐български терминологичен речник 
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