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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

 

1. Актуалност на темата 

За всяка страна, задълбоченото проучване на обектите на културно-

историческото наследство е от особено значение, защото днес 

съвременните хора преживяват основни социални, икономически и 

духовни промени. Проучването, опазването и възстановяването на 

културното наследство е необходимо условие за предотвратяване на 

процеса на унищожаване на националното богатство. Освен това, 

опазването на културното наследство допринася за съхраняването на 

духовността на хората и истинските ценности. Затова ни напомня още 

през далечната 1918 г. ученият Богдан Филов, че истинските 

достойнства на един народ се оценяват не въз основа на неговата военна 

мощ, а въз основа на създадените от него трайни културни ценности и 

неговото място в съвременната цивилизация. 

Ускоряването на глобализацията, развитието на информационните 

технологии доведе до включването на културата на отделни региони в 

световните процеси. Днес сме свидетели на унищожаването на 

исторически и архитектурни паметници и разграбване на културното 

наследство на региони, които са световна културна ценност от 

античността и праисторически времена. Например, в статия 

публикувана в сп. Near Eastern Archaeology, археологът Джеси Касана 

(Jesse Casana) от колежа в Дартмут (САЩ) е доказал, че силите на 

сирийската опозиция и кюрдите унищожават и грабят паметници на 

културата и архитектурата на контролираните от тях територии. Касана 

съпоставя набор от спътникови снимки на сирийски региони, в които се 

намират важни архитектурни паметници, музеи и разкопки, преди 

началото на конфликта и днес. Според учения са унищожени или 

взривени около една четвърт от изучените от археолозите обекти (22%). 

Тази сериозна ситуация разкрива, че голяма част от културното 

наследство на Близкия изток може да бъде загубена безвъзвратно. 

По-голямата част от страните в Европа са положили значителни 

усилия за инвентаризация и опазване на културното наследство. На 

международно ниво, уникални и изключителни примери са признати, 

чрез номинацията им като обекти на световното наследство под егидата 

на ЮНЕСКО. В съвременна Р България, проблемът за запазване и 

развитие на културното наследство може и трябва да бъде решен не 

само на национално, но и на регионално ниво. В системата на 

държавните приоритети днес на преден план изпъква проблема за 

националната идентичност, използването на духовните и културните 
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ресурси на регионите, което изисква познаване на културно-

историческото наследство на нашата нация. Това от своя страна изисква 

да се създаде система за мониторинг на паметниците на културата, 

която би помогнала да контролира тяхното състояние. 

С изучаването и използването на културните ресурси на страната се 

преследват различни цели, затова културното наследство може да се 

разглежда от различни гледни точки:  

 Културното наследство като национално богаство и 

достойнство; 

 Културното наследство като предпоставка за културен 

туризъм; 

 Културното наследство в структурата на съвременния град; 

 Културното наследство като фактор за икономическото 

развитие на регионите; 

 Културното наследство като основа за патриотичното 

възпитание на младото поколение  

Възстановяването и съхраняването на паметниците на културата има 

сериозна основателна причина - да възстановим разрушената си 

историческа памет и национално достойство. Историята ни показва, че 

дворците, църквите и паметниците не са унищожавани случайно. Всеки 

завоевател в човешката история използва особено сградите на 

завоювания народ за свои нужди. Завоевателите, за да управляват един 

народ са смятали, че той няма нужда от сгради, които да му напомнят за 

миналото величие и правото да бъде свободен. Затова са и напълно 

унищожавани. От сградите и дворцовите комплекси са оставали само 

руини и в редки изключения са оцелявали частично.  

Разпространението на знанието за културата на една страна днес се 

осъществява по различни социални програми, включително за развитие 

на културния туризъм, които предоставят уникална възможност за 

опознаване на културните ценности за духовното развитие на 

обществото. 

Приемствеността на различни култури и история представлява 

необходимо условие за развитие на собствения (личен) опит на всеки 

човек. Затова, за отношението към културата и миналото на една страна 

се съди не само с притежаването на културни ценности и норми, но 

също така и по тяхното ефективно опазване и развитие на 

историческото наследство. Интерактивното представяне на културното 

богатство превръща туриста в пряк участник, който признава събития и 

явления от лични преживявания, чувства, собственост. 
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Защитата и популяризирането на културното наследство е 

стратегически приоритет за развитието на туризма в Р България. Това 

все още е слабо разработен сектор у нас. Страната ни има богата 

история и традиции, забележителни паметници на културата оставени 

от антични цивилизации, обитавали българските земи. Някои от тях 

имат национална, регионална или местна значимост. Туристическите 

забележителности са много привлекателни и носят ползи за развитието 

на туризма в страната, както са важна и актуална тема за съхраняването 

на националната идентичност на българите. Само това е достатъчен 

мотив за полагане на усилия за грижа и поддръжка на националното ни 

наследство. 

От друга страна, съхраняването на обектите на културното 

наследство е една от основните задачи за регионалното развитие на Р 

България с особен акцент и инвестиционен приоритет за развитието на 

туризма.  

2. Обект, предмет, цел и задачи на изследването 

Проблемът за опазването на културното наследство е тясно свързано 

с картографирането, което представя богата информация за 

разположението, вида и състоянието на обектите на културно-

историческото наследство, както и за тяхната обкръжаваща среда. 

Картографирането и изследването на обектите на културното и 

историческо наследство е залегнало като една от приоритетните теми по 

програмата INSPIRE. Тя има за цел не само локализирането им върху 

земната повърхност, а също така и подробното описание на техните 

характеристики. Следователно, сега е особено важно не само да се 

картографират, но с помощта на географските информационни системи 

(ГИС) да се създаде база данни (БД) за паметниците на културата, за да 

се организира тяхното отчитане и набележат мерки за опазване. Както 

ще отбележим по-нататък, в Р България няма изградена цялостна 

информационна система, респективно специализирана карта на 

културното наследство. Това означава, че създаването на добре 

функционираща информационна система за съхраняване и закрила на 

културното наследство, чрез прилагане на редица мерки за неговото 

опазване все още предстои и е неотложна задача на редица институции 

и експерти. 

В дисертационния труд се разглеждат съвременните представи за 

картографско документиране на обектите на културно-историческото 

наследство в цифрова среда. Представят се 2D и 3D картографски 

модели, направени от докторанта, които характеризират изследваните 

обекти и които се различават значително от описаните досега 
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традиционни модели. Отличителна особеност на моделите е начина на 

предоставяне на информацията, което се дължи на използване на 

цифрови картографски методи и технологии. 

 

Целта на дисертационния труд е: Да се изследват, картографират 

и анализират културно-историческите обекти в област Шумен. 

Задачите за постигане на поставената цел са: 

1. Изследване на видовете, съвременното състояние и 

съхранението на културно-историческите паметници на територията 

на област Шумен; 

2. Анализиране на събраните данни за културно-историческите 

паметници на територията на област Шумен;  

3. Предварително систематизиране, класифициране на културно-

историческите обекти и създаване на геобаза данни; 

4. Картографско документиране на обектите на културно - 

историческото наследство, чрез използване на най-съвременните 

технологи; 

5. Разработване на общи принципи при бъдещото създаване на 

специализирана карта и информационна система на КИН; 

6. Разработване на знакова система за визуализиране на обектите 

на културно - историческото наследство. 

Предмет на изследване са принципи, методи, технологии на 

тематичното и интерактивно картографиране по примера на съставена 

карта на културно - историческите паметници на територията на област 

Шумен. 

Обект на изследване са паметниците на културата в област Шумен. 

Степен на научна разработеност: До настоящия момент няма 

изградена обща информационна система, респ. специализирана карта, 

която да покрива цялата територия на страната. В отделни общини 

заедно с регионалните музеи е работено по проекти за документиране 

на обектите в цифров вид. 

Методически ред на дисертационния труд: 

 Очертаване на обобщена картина на състоянието и опазването 
на културното наследство в Р България;  

 Издирване на източници, сведения и документи за културното 
наследство в област Шумен;  
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 Систематизиране и анализ на данните от проучването и 
очертаване на основните характеристики на паметниците на културно-

исторического наследство на област Шумен; 

 Геодезическо и картографско документиране на паметниците 
на културата на област Шумен. 

Чрез получените резултати на настоящата разработка се предвижда 

да се създадат предпоставки за:  

 Съхраняване, опазване и реставриране автентичния вид на 
културно - историческото наследство в изследвания район; 

 Разработване на електронна база данни за културното наследство 
на област Шумен, която ще се представи за ползване на общините;  

 Допълване и осигуряване на online достъп на гражданите до 
архивната документация за паметниците на културно – историческото 

наследство (КИН) в област Шумен. 

 Създаване на подробни 3D модели на обектите, които могат да 
служат за основа при изготвяне на проект за управление на териториите, 

заети от паметници на КИН в изследваните територии; 

 Определяне на геометрични данни и характеристики, свързани с 
културните ценности от направените изображения, карти и тримерни 

модели; 

 Извършване на изследвания и анализи при определяне на 
историческите, градоустройствените, архитектурните и икономическите 

условия в изследваните райони с концентрирани паметници на 

културата, например Плиска и Велики Преслав; 

 Консервация и реставрация на стари архитектурни пространства 
на основата на съставените 3D компютърни модели. Подобни на тях 

могат да се направят също и на комплексите Плиска и Велики Преслав с 

цел подобряване на online достъпа до обектите на културното 

наследство; 

 Разработване на градоустройствени модели на ново строителство, 
съвместимо с историческата среда с цел запазване на съществуващите 

културни и исторически ценности; 

 Изготвяне на градоустройствени стандарти и норми при 

разработване на планове за управление на територии с концентрация на 

паметници на културата; 

 Изготвяне на анализ и оценка на съществуващия сграден фонд и 
инфраструктура за територии с концентрация на паметници на КИН; 

 Оценка на необходимите материални и финансови ресурси за 
реставрация и консервация на паметниците на КИН; 
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 Разработване на проект за изменение на нормативната база, 
свързана с плановете за управление на територии с концентрация на 

паметници на КИН. 

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Дисертационния труд е с обем 155 страници и се състои от увод, три 

глави, заключение, списък на публикациите по темата на дисертацията, 

списък на използваната литература, списък на използваните 

съкращения, списък на приложенията, списък на таблиците, списък на 

фигурите и приложения. 

Структурата на дисертационния труд включва: 

УВОД  

ГЛАВА ПЪРВА: СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ, АКТУАЛНИ 

ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ 

1.1. Културното наследство като научна категория и обект на 

картографско изследване 

1.1.1. Основни понятия 

1.1.2. Проучване и анализиране на изследвания от досегашната 

практика 

1.2. Нормативно - правова база за решаване проблемите за 

съхранение на културното наследство 

1.3. Периодизация на културното наследство на Р България 

1.3.1. Праисторически период 

1.3.2. Античен период 

1.3.3. Средновековие 

1.3.4. Българско Възраждане 

1.3.5. Ново и най-ново време 

1.4. Управление на културното наследство 

1.4.1. Проблеми в състоянието и експлоатацията на обектите на 

културното наследство 

1.4.2. Управленски модел на опазване на културното наследство в Р 

България 

1.4.3. Мониторинг за състоянието на обектите на културното 

наследство 

1.4.4. Териториалното планиране като инструмент за съхраняване и 

управление на културното наследство 

1.4.5. Туризъм и културно наследство 

1.5. Съвременни технологии при изучаване, съхранение и 

управление на културното наследство 

1.5.1. Географски информационни системи 
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1.5.2. Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) 

1.5.3. Дистанционни методи 

1.5.4. Въздушна фотограметрия 

1.5.5. Лазерно сканиране 

1.5.6. 2D и 3D компютърно моделиране 

1.5.7. Web картографиране 

1.5.8. Сравнение на методите 

Изводи към глава първа 

ГЛАВА ВТОРА: КАРТОГРАФСКО ДОКУМЕНТИРАНЕ НА 

ОБЕКТИТЕ НА КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В Р 

БЪЛГАРИЯ 

2.1. Специализираните карти в Р България – същност, съдържание, 

нормативна уредба 

2.2. Специализирана карта на културното наследство 

2.2.1. Законодателство 

2.2.2. Съдържание 

2.2.3. Мащаб, проекция и координатна система 

2.2.4. Методи за изработване на специализирана карта 

2.2.5. Знакова система 

2.2.6. Информационна система 

2.2.7. Регистри 

Изводи към глава втора 

ГЛАВА ТРЕТА: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА 

СЪВРЕМЕННО КАРТОГРАФИРАНЕ НА КУЛТУРНО – 

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЛАСТ ШУМЕН 

3.1. Културно – историческите обекти в област Шумен 

3.1.1. Кратко описание на обектите на културно – историческото 

наследство в област Шумен 

3.1.2. Досегашна практика за документиране и съхранение на 

културно – историческите обекти 

3.2. Технология за документиране и съхраняване на културно – 

историческите обекти в област Шумен 

3.2.1. Създаване на геодезическа мрежа, необходима за 

пространствено привързване на обектите 

3.2.1.1. Проучване на терена 

3.2.1.2. Номериране, сигнализиране и репериране на точките 

3.2.1.3. Съставяне на график за видимостта на спътниците 

3.2.1.4. Определяне на продължителността на сесията и интервалът 

на запис 

3.2.1.5. Работа на местността 

3.2.1.6. Потребителско оборудване 
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3.2.2. Фотограметрично заснемане на ценни археологически обекти 

3.2.2.1. Планиране на полета 

3.2.2.2. Извършване на полета 

3.2.3. Фотографско заснемане на отделни обекти 

3.3. Обработка на измерванията 

3.3.1. Обработка на геодезическите измервания 

3.3.2. Фотограметрична обработка 

3.3.3. Изисквания към софтуера и техническото оборудване за 

обработка на цифровите изображения 

3.4. Създаване на цифрови 3D модели на обектите на културно – 

историческите обекти в област Шумен 

3.4.1. Създаване на 3D модел на „Шуменска крепост“ 

3.4.2. Създаване на 3D модел на „Мадарски конник“ 

3.4.3. Създаване на 3D модел на „Мадарска крепост“ 

3.4.4. Картографски анализи 

3.5. Съставяне на карта на културно – историческите обекти в област 

Шумен 

3.5.1. Картни слоеве 

3.5.2. Мащаб, проекция и координатна система 

3.5.3. Знакова система 

3.5.3.1. Общи правила 

3.5.3.2. Система от условни знаци за обектите на КИН в област 

Шумен 

3.5.4. Технология за съставяне на картата 

Изводи към глава трета 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ТЕМАТА НА 

ДИСЕРТАЦИЯТА 

ЛИТЕРАТУРА 

СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯ 

      СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ 

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

III. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
В увода са обосновани актуалността на изследването, дефинира се 

целта, научноизследователските задачи и обекта на дисертацията, 

възприетия подход и използваните методи. 
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Глава първа: СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ, АКТУАЛНИ 

ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОТО 

НАСЛЕДСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ 

1.1. Културното наследство като научна категория и обект на 

картографско изследване 

     Тук се акцентира на основните понятия, свързани с културното 

наследство, проучване и анализиране на изследвания от досегашна 

практика. 

За да постигнем терминологична яснота и недвусмисленост, 

същинската част на изследването се предхожда от представяне на 

основни понятия, използвани в него, като: културно наследство, 

материално и нематериално културно наследство, движимо недвижимо 

културно наследство, архитектурно наследство, паметник на културата, 

опазване на културното наследство, консервация, реставрация и др. 

Едно от най - дълго битувалите определения у нас за съвкупността 

от древни културни останки и ценности е думата „старина“, нормативно 

утвърдена с редица ранни законови актове. Това понятие започва да се 

използава през възрожденския период, когато сред българското 

общество се наблюдава нарастване на интереса към древността. 

„Старината се възприема преди всичко като експонат, като ценност, 

която  трябва да бъде изучена, съхранена и показвана, а не използвана“ 

(Кандулкова Й, 2007). Старините фокусират вниманието на 

обществеността и научните среди още в най - ранните години от 

развитието на дейността по опазване на нашето културно наследство. 

Типичен пример, са старините на първите български столици Плиска и 

Преслав - емблематичен представител за културата на Първата 

българска държава. 

Друго понятие, свързвано с опазване на културното наследство е 

„паметник на културата“. Паметниците на културата, според чл. 3 от 

Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ) от 1969 г., са: 

„произведения на човешката дейност, които документират материалната 

и духовната култура и имат научно, художествено и историческо 

значение или са свързани с историческите и революционните борби и 

събития, с живота и дейността на видни обществени, културни и научни 

дейци“. В допълнителните разпоредби на ЗПКМ (§ 2) са дефинирани 

„движимите паметници на културата, които са с най - голяма научна и 

културна стойност и представляват значителен интерес за националното 

наследство от историческа, художествена или археологическа гледна 

точка“. 
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По - късно се налага термина „културно наследство“. Според ЗКН 

„културното наследство обхваща нематериалното и материалното 

недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни 

ценности, които са носители на историческа памет, национална 

идентичност и имат научна или културна стойност“. 

Законът за културното наследство (ЗКН) (посл. изм. ДВ, бр. 

54/15.07.2011 г.) определя още следните дефиниции: 

„Културна ценност е нематериално или материално свидетелство за 

човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което 

е от значение за индивида, общността или обществото и има научна или 

културна стойност“  Чл. 7. (1); 

„Културна ценност може да бъде и нематериално или материално 

свидетелство за човешко присъствие и дейност, което има научна или 

културна стойност и е от значение за Българската православна църква и 

другите регистрирани вероизповедания“ Чл. 7. (2); 

 „Колекция - съвкупност от движими културни ценности, които в 

своята цялост и тематична свързаност имат научна и културна 

стойност“; 

 „Колекционер - физическо или юридическо лице, собственик или 

държател на културни ценности, идентифицирани като колекция и 

вписани в регистъра по чл. 102“ (чл. 108-109); 

„Археологически обекти“ са всички движими и недвижими 

материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се в 

земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за 

които източници на информация са теренните проучвания“ (Чл. 146, ал. 

1); 

„Археологически паметник“ е археологически обект, археологическа 

находка, която е с особено национално и историческо значение и 

уникалност и дава информация за предишно човешко присъствие в 

даден район“; 

„Незаконно придобити културни ценности са, чрез: а) проучвания и 

изкопни работи, извършени без съответно разрешение; б) престъпление; 

в) незаконен внос“ (§4, т. 9). 

В други нормативни документи, свързани с културното наследство 

са посочени също понятия като: 

 „Култура“ е дейността по създаването, проучването, 

разпространението и опазването на културните ценности, както и 

резултатите от тази дейност“ (Закона за закрила и развитие на културата 

(изм. ДВ, бр. 97/10.12.2010 г.)); 

„Културна организация“ е структура, създадена съгласно чл. 4, ал. 1 

или учредена съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, чийто предмет на дейност е 
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създаването, разпространението и опазването на културни ценности в 

областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, 

художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, 

архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно 

- историческото наследство“. 

Опазването на културното наследство е определено в ЗКН като 

„системен процес на издирване, идентификация, документиране, 

консервация - реставрация и социализация на културното наследство, 

който включва и подготовката на специалисти в съответната област“ 

(чл. 8, ал. 1). 

Закрилата на културното наследство е „система от мерки за 

осигуряване опазването му в интерес на обществото“ (чл. 8, ал. 2).  

Свързани термини са още съхранение, опазване и защита: 

Съхранението се определя като „пазене, опазване“ от „съхранявам“ - 

пазя нещо така, че да не се повреди или развали; оставям, запазвам 

нещо да не се променя, да не „изчезне“; Определението „опазване“ е 

синоним на „съхранение“ и от „опазвам“ - пазя за определено време или 

постоянно.  

Понятието „опазване“ включва защита и се явява като съвкупност от 

мероприятия за управление на обществените отношения, свързани с 

опазването на паметниците на културата и средата им. Понятието 

„опазване“ се покрива с понятието „охрана“, употребено в препоръката 

на ЮНЕСКО за опазване на историческите или традиционни ансамбли. 

У нас в закона не е посочено точното съдържание на опазването като 

дейност на органите за опазване на паметниците на културата. 

„Защитата“ се определя като „отбраняване с бой или борба; 

предпазване, осигуряване“. 

Понятието „архитектурно наследство“ в (Кандулкова Й, 2007.) се 

определя като „онази част от културното наследство, която е резултат от 

архитектурно творчество, независимо от нивото, на което се проявява – 

сградно или урбанистично, независимо от състоянието, в което е 

достигнала до нас – в своята цялост или в руинен вид“.  

„Консервацията“ (от лат. conservare - съхранявам, запазвам) е 

дейност за съхраняване и опазване на обекти или феномени в природата 

(растителни и животински видове, защитени местности) или паметници 

на културата художествени произведения и др.  

„Реставрацията“ е процес на възстановяване на повреден предмет на 

изкуството или сграда в първоначалния   вид. 

1.2. Нормативно - правова база за решаване на проблемите за 

съхранение на културното наследство 
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Тук се анализира законовата рамка в областта на културното 

наследство, както на местно, национално така и на международно ниво. 

За разлика от международното ниво и опит, у нас опазването и 

интеграцията на културното наследство е далеч под европейското и 

световно равнище. В Р България за пръв път се регламентира 

необходимостта от събиране, опазване и съхранение на културно -

историческото наследство с приемане на „Закон за издирване на 

старини и за спомагане на научни и книжовни предприятия“ през 1890 

г. През 1911 г. е приет „Закон за старините“, с който се цели 

регистрация на всички предмети с културно - историческа стойност, по 

- късно следва „Закон за запазване старинните постройки в населените 

места“ (ДВ № 135 от 20.06.1936 г.). Като резултат на тези закони са 

публикувани „Списъци на старините“ (Държавен вестник бр. 69 от 

29.06.1927 г.; бр. 221 от 28.12.1927 г.; бр. 89 от 21.07.1928 г.; бр. 33 от 

12.05.1934 г. и бр. 37 от 17.02.1939 г.), а за град Копривщица, гр. 

Трявна, гр. Несебър са утвърдени планове с цел запазване на старинни 

сгради и улици в тях (Чангулев Вл., 2014). По - късно са приети и други 

закони, правилници и наредби, които имат отношение към опазване и 

съхранение на паметниците на културата, посочени в дисертационния 

труд. 

Днес, все още не се отделя достатъчно внимание за опазването на 

културното наследство, макар то да присъства в нашето ежедневие. 

Обществото е слабо заинтересувано от културните ценности, а 

собствениците на културни ценности не са мотивирани за опазването 

им. Културното наследство разположено в градска урбанизирана среда 

и съвременното динамично развиващо се общество трудно се опазва 

поради икономически интереси. Само по такава причина можем да си 

обясним как като интериор на хотел се оказва паметник на културата от 

11 век от световно значение, при това законно, съгласно действащата 

нормативна уредба. 

Съществуващите практики за опазване и управление на природното 

и културно наследство не са адекватни на съвременните условия в Р 

България. Целта на нормативната система е да защитава културните 

ценности на страната. Съществуват обаче редица примери за незаконен 

износ на културни ценности, които доказват реалните опасности пред 

опазването на културното ни наследство. Те са сигнал за липсата на 

адекватна правна уредба и че сега действащата система за закрила на 

културното наследство е почти неефективна. Това е и основната 

причина за натрупалите се проблеми през годините на прехода в тази 

сфера.  
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За опазване на националното културно-историческо наследство в Р 

България през 2009 г.е приет „Закон за културното наследство“ (с 

последно изм. ДВ. б бр. 52 от 8.07.2016 г), но много малко е направено 

за регистриране на обектите и тяхното оцифряване. До момента 

богатото културно наследство на Р България не е достъпно за онлайн 

потребителите, именно поради липсата на информационна система. 

За да се изгради една обща концепция за опазване на културното 

наследство не е достатъчно само приемане на нови нормативно правни 

документи и засилен научен интерес. Първо, трябва да се достигне до 

момента, в който опазването на културното наследство ще бъде 

„разбрано“ и осмислено, за да се извлекат ползите от неговото 

съществуване. Обществото е слабо мотивирано за опазването на 

културните ценности и бъдещото им развитие, а иманярството в слаба 

икономическа среда заема застрашителни размери. Преди всичко трябва 

да осъзнаем, че за всяка нация е важно опазването на културното 

наследство, завещано от цивилизации живели преди нас. Интегрирането 

на националните недвижими и движими културни ценности в системата 

на европейското и световно наследство е важен стратегически ресурс за 

бъдещето и фактор за икономически растеж на страната ни. 

     1.3.Периодизация на културното наследство на Р България 

В ЗКН недвижимите културни ценности се определят по 

принадлежност към определен исторически период - Праистория, 

Античност, Средновековие, Възраждане, Ново и най-ново време, като 

всеки период е разделен по видове обекти, характерни за определеното 

време. 

 

1.4. Управление на културното наследство 

Разгледани са свързаните с културното наследство следните 

въпроси:  

 Проблемите в състоянието и експлоатацията на обектите на 

културното наследство; 

 Управленски модел на опазване на културното наследство в Р 

България 

 Мониторинг за състоянието на обектите на културното 

наследство 

 Териториалното планиране като инструмент за съхраняване и 

управление на културното наследство 

 Туризъм и културно наследство 
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Съществуват редица примери за незаконен износ на културни 

ценности, които доказват реалните опасности пред опазването на 

културното ни наследство. Те са сигнал за липсата на адекватна правна 

уредба и че сега действащата система за закрила на културното 

наследство е почти неефективна. Това е и основната причина за 

натрупалите се проблеми през годините на прехода в тази сфера. От 

друга страна интензивността и мащабите на престъпните действия 

срещу културноисторическото наследство са довели до нарастване на 

нуждата от актуализиране на мерките за опазването му и неговата 

защита. 

Обектите на културното наследство са специфичен вид движими и 

недвижими паметници на културата (ЗКН, 2009). В съвременните 

икономически условия те се явяват и като фактор за икономическото 

развитие на регионите. Пред организациите, стопанисващи тези обекти 

възникват редица от проблеми свързани с изучаването, социализацията 

и охраната на културно-историческите забележителности, влизащи в 

техните територии. В този план най- важната задача безспорно е 

опазването им. За съжаление, обществото не си дава сметка за 

опасностите на които е изложено културно-историческото ни 

наследство. В (Матева Б. 2011) те са обединени в следните категории: 

• Иманярство; 

• Разрушителни фактори на околната среда (на първо място 

антропогенни); 

• Частен вандализъм – на отделни лица или групи хора; 

• Институционален вандализъм. 

Друг значителен проблем свързан със състоянието и експлоатацията 

на паметниците и ценнностите на културното наследство е незаконния 

износ. Като основна причина за процъфтяването, особено на 

международния трафик на културни ценности са огромните приходи, 

организирания характер на износа на културни ценности, лошото 

икономическо състояние на хората в резултат от икономическия преход, 

липсата на образователни програми. В резултат се пренебрегва 

важността на проблема и се преминават границата на законите и 

морала. Посочената активност на незаконен износ и забавената реакция 

на държавата води до постепенно унищожаване на културното 

наследство. Като резултат се стига до заличаване на съществена част от 

националната култура, памет и идентичност на българите, което както 

историята доказва засяга тежко и в дългосрочна перспектива цялото 

общество. Тези процеси се отразяват отрицателно и на световното 

културно наследство, където Р България има своя дял. 
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Именно, поради споменатите причини е важно създаването на добре 

функционираща система за закрила на културното наследство, чрез 

прилагане на редица мерки за неговото опазване. 

По нататък са анализирани накратко същността и развитието на 

управленските модели за опазване на културното наследство в Р 

България през различни исторически периоди. 

Териториалното планиране е разгледано, като инструмент за 

съхранение и управление на културното наследство. Устройствените 

планове, с които се определя териториалното развитие на градските 

територии с културно наследство са: Планът за опазване и управление 

на културните ценности, Общинският план за развитие, Общият 

устройствен план на града, Подробният устройствен план на зоната с 

културно наследство и специфичните правила и норми. 

Тук е важно да се подчертае необходимостта от създаване на 

специализирани карти на КИН. Наличието на представителна, достъпна 

и лесна за разчитане от обществеността, включително и от всички 

засегнати лица цифрова информация не би позволила да се стига до 

„законно" изграждане на „незаконни" по смисъла на ЗУТ строежи, 

особено когато се застрашават паметниците на културата. 

     Акцентирано е също на връзката между туризма и културно – 

историческото наследство. Туризмът носи ползи за местните общности 

и осигурява важно средство и мотивация за грижата и поддържането на 

своето наследство и културни практики. Връзката между обектите на 

културата и туризма е динамична, често сложна и може да въздейства 

положително за поддържане или подобряване надвете области – 

културата и туризма. Дългосрочното опазване на културните ценности 

изисква внимателно планиране,включително на туристически 

проучвания за въздействието и търсенето, както исъздаване на система 

за мониторинг. 

 

1.5.Съвременни технологии при изучаване, съхранение и 

управление на културното наследство 

В дисертационния труд са разгледани най – важните технологии 

(ГИС, ГНСС, дистанционни методи, въздушна фотограметрия, лазерно 

сканиране, 2D и 3D компютърно моделиране), които могат да се 

използват за картографиране на обектите на КИН. За всяка технология е 

дадена кратка информация за тяхното приложение. 
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Изводи към глава първа 

1.Направен е анализ на понятията свързани с културното наследство, 

нормативната база и новите технологии за картографиране, съхранение 

и мониторинг на обектите на културното наследство в Р България. 

2.Направеният литературен преглед дава възможност да се 

анализира състоянието на културната политика у нас и да се направи 

съпоставка с културната политика на страните от Европа и Света.  

3.Необходимo е да се въведе използването на съвременни 

технологии за документиране на територии, заети от обекти на КИН.  

4.Създадената досега нова нормативна база е необходимо да се 

актуализира със съвременните европейски и световни практики и 

стандарти. 

 

Глава втора: КАРТОГРАФСКО ДОКУМЕНТИРАНЕ НА 

ОБЕКТИТЕ НА КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКОТО 

НАСЛЕДСТВО В Р БЪЛГАРИЯ 

2.1.Специализираните карти в Р България – същност, съдържание, 

нормативна уредба 

Специализираните тематични карти се създават за ползване в 

конкретни обществено-стопански сектори с цел документиране на 

пространственото положение и на технически характеристики за 

обектите. Тяхното съставяне и издаване е по утвърдени правила, 

инструкции за точност и знакова система, указания и стандарти в 

съответствие с действаща нормативна уредба – закони и подзаконови 

актове [4]. Специализираната картографска продукция в Р България се 

разделя на 3 основни раздела – тематични карти, специализирани 

инженерни карти и карти за образованието (Решение на съвет по ГКК). 

За подпомагане на съхраняването и опазването на обектите на 

културното наследство е необходима информация за тяхното 

пространствено положение, вид, комуникационна достъпност. Един от 

основните приоритети на директивата за създаване на инфраструктура 

за пространствена информация в Европейската общност е създаването 

на специализирани карти. Тяхното съставяне и издаване е по утвърдени 

правила, инструкции за точност и знакова система, указания и 

стандарти в съответствие с действаща нормативна уредба – закони и 

подзаконови актове.  

Като начин за запазване на информацията за обектите на културното 

наследство, както и използването на тази информация при 

необходимост, е именно разработването на специализирана карта, 
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регистри и информационна система на културното наследство в цифров, 

графичен и писмен вид и да се поддържа в цифров вид. Точната 

инвентаризация и пространственото определяне на паметниците на 

културата ще допринесе за устойчивото използване и съхранение на 

културното богатство на Р България. 

2.2.Специализирана карта на културното наследство 

В дисертационния труд подробно е разгледана концепцията за 

съдържанието на специализираната карта и информационна система на 

КИН. Най – важните елементи са: мащаб, проекция и координатна 

система, методи и знакова система за изработване на специализираната 

карта и структуриране на базата данни.  

Предлага се:  

 Основни мащаби за изчертаване на графичната база данни - М 

1:1000 - за урбанизирани територии и М 1:5000 - за всички 

останали територии;  

 Методи за изработване на специализирана карта:  

1) За паметници на културата, които попадат в землища с влезли в 

сила кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР), използват 

за основа кадастралната карта; 

2) За паметници на културата, които попадат в землища без 

изработени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) 

използват основните методи за въвеждане на данни в цифров вид 

като спазват наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ;  

3) Обекти, които не са поземлени имоти по смисъла на Закон за 

кадастъра и имотния регистър(ЗКИР) се заснемат допълнително 

по указания на заинтересованите министерства. 

 Знакова система за обектите на КИН в област Шумен, 

разработена и представена от докторанта в приложение 5 на 

дисертационния труд; 

 Информационната система да съдържа следните графични 

слоеве:   

1) Картни листове, координатна мрежа и геодезическа основа; 

2) Кадастрална карта;  

3) Административни граници (на общини, землища, населени места); 

4) Топографска карта, спътникови и фотограметрични снимки; 

5) Специализирани слоеве, свързани с културното наследство. 
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Изводи към глава втора: 

1. Разработени са общите принципи за визията на специализираната 

карта и картографско документиране на обектите на културно-

историческото наследство.  

2. Направени са предложения за мащабите, методите на 

изработвене и съдържанието на специализираната карта на културното 

наследство на Р България, респ. информационната система. 

3. Необходимо е да се разработят и проектират условни знаци на 

обектите на културата в област Шумен 

4. За нуждите на управлението на територии с концентрация на 

културно-историческо наследство е необходимо да се изготвят 

специализирани карти, които освен информация за самите паметници на 

културата да включват и данни за инфраструктурата, собствеността, 

градоустройствени предвиждания, ограничения на ползването и т. н. 

5. Различният вид, формат, обем, съдържание, координатни системи 

и др. налага привеждане на цифровите модели към единна височинна и 

планова основа, съвместяване на разнородната по вид и съдържание 

информация и създаване на предпоставки за ефективното им ползване 

при изготвяне на плановете за управление. 

Глава трета: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА 

СЪВРЕМЕННО КАРТОГРАФИРАНЕ НА КУЛТУРНО – 

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЛАСТ ШУМЕН 

3.1 Културно – историческите обекти в област Шумен 

Културното наследство на област Шумен е представено за голям 

исторически период: от паметниците на древните епохи до уникални 

обекти на XX век. В областта като паметници на културата са 

документирани общо 141 обекта. Повечето от тях са обявени с ДВ 

главно през периода 1970 – 1975 г. Изключение правят обект №10 (гр. 

Плиска) и обект №11 (гр. Велики Преслав), обявени като национални 

исторически и културни обекти още през 1927 г. и 1958 г. Те 

представляват комплекс от няколко отделни обекта, като крепостни 

стени, постройки и дворцови сгради, землени и каменни укрепления, 

църкви и манастири, светилища, побити камъни, крепости и др. 

По-долу е направено кратко описание на състоянието на всеки обект. 

Информацията за тях е взета от интернет страници и тяхната 

достоверност е проверена от служителите на историческия музей и 

отдел „Култура” на община Шумен. 
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Обект - „Землено укрепление“ близо до с. Вълнари  

На близо 2 km южно от село Вълнари, в местност  "Асархендек" се 

намира първият разглеждан от нас обект - старобългарското землено 

укрепление. По същостността си представлява  четириъгълник със 

размери  53:48:40:21, като обхваща 1,6 dec площ. Широчината на 

земленият насип е 6 метра, като на височина се простира до 1,5 m. По 

исторически данни съществува още от времето на Първата българска 

държава. Характеристиките на ровът са съответно широчина  до около 

10 -12 метра и и дълбочина - 2 m.  

 

Обект - „Побити камъни“ до с. Златна нива 

Началото на ХХ век поставя началото на първите разкопки у нас. 

Тогава една от най-специфичните забележителности, открити в района 

на днешният град и историческата столица Плиска, са т. нар. 

„девташлари”, което в превод от персийски и тюркски означава– 

камъни, зли духове. Девташларите  - това са каменни блокове,  побити в 

земята, като образуват различни геометрични фигури. 

На територията на Република България има открити общо 49 групи 

девташлари, като са концентрирани най-вече в района на Плисковското 

поле. Наличие на още девташлари или побити камъни е установено и на 

други места, но най-интересните са локализирани около село Златна 

нива. 

 

Обект – „Скална гробница“ до с. Калугерица  

По исторически сведения тази раннохристянска скална гробница 

датира още от IV-V век, с характерните белези на римските и 

тракийските некрополни съоръжения. Намира се в местност „Кирека”, 

до град Каспичан, на близо 3 km от Мадарския конник.. Скалната 

гробница е вкопана изцяло и се предполага, че е била използвана дълго 

време. Съществуват  сведения, за това, че е  гробница на княз Борис 

Михаил. 

Издълбана в скалите, с две гробни корита, по същество тя 

представлява стая. Отличаващите се вдлъбнатини на входа и 

специфичната рамка говорят за съществуването на дървена порта в 

миналото. Наблизо до скалата  се отличава четириъгълна ниша, 

изсечена на малко повече от половин метър от подножието на скалата. 

Видна е рамката за плоча, приличаща на гробните легла. 

 

Обект – „Национален археологически резерват Мадара“ 

На 30 km от областният град Шумен и на 15 km от старопрестолна 

Плиска се намира националният археологическият резерват Мадара, 
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сгушен в скалите на местността Мадара. Комплексът със световно 

значение, под закрилата на ЮНЕСКО, се разпростира на няколкостотин 

декара площ. „Голямата пещера” в резервата определя центъра, като 

самата тя е скален навес, висок около 30 метра. В съседство пък е  

„Малка пещера”.  

Предполага се, че именно двете природни образувания са били дом 

на най-древното население на Балканите, като в „Голямата пещера” са 

открити оброчни плочки на Тракийския конник.  Това навежда 

историците и археолозите, че тя е била от съществено значение като 

тракийско светилище. Осен това е подкрепена и теорията,  че именно 

тук са били летните  резиденции на хановете. 

 

Обект – „Землено укрепление“ до гр. Нови пазар 

На близо 3 km северно от град  Нови Пазар се намира 

Старобългарското землено укрепление. Местоположенето му е изцяло 

вляво от шосето за село Стоян Михайловски. Доскоро запазеното 

укрепление с ясна правоъгълна форма, със страни 360/360/300/225 

метра, се е откроявало като обект. Днес е останал само ровът, чиято 

средна дълбочина е над 2,5 метра, а дължината му е 500 метра. 

Укреплението е създадено през VIII век, като заема площ от 125 dec.На 

запад от земленото укрепление са установени групи девташлари. 

Недалеч в посока  югоизток е открит прабългарски некропол от VIII в. 

 

Обект – „Национален историко-археологически резерват 

Плиска“ 

Плиска е столица на Първата българска държава в периода от 681 до 

893 г. На 29 km от областният град Шумен и на 2 km от съвременния 

град Плиска се намират останките от първата българска столица.  

През 1970 г., с брой  46 на Държавен вестник Националният 

историко-археологически резерват „Плиска” е обявенза археологически 

паметник на културата с национално значение. Не случайно е избрана 

локализацията на столицата тогава, основно е била разположена в 

равнина и сгушена изцяло в плата. Това местоположение изцяло 

благоприятствало за основният поминък на прабългарите тогава - 

скотовъдството.  За времето си района на град Плиска е бил от основно 

значение за търговията и през него са минавали основни пътища. 

Първите строежи в Плиска датират от края на VІІ в. и началото на 

VІІІ в. Основно са били дървени сгради, с кръгла или четириъгълна 

форма. Основното им предназначение е било  за представителни нужди, 

но е имало и жилищни сгради. По – късно дървените постройки се 

заменят с каменни – това става в началото на ІХ век. 
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Крепостна стена е обграждала дворцовият комплекс на Плиска, а 

около него са се появили и жилищните сгради и основните селища на 

населнието. Предполага се, че първо е била изградена голямата каменна 

сграда - Крумовият дворец.  

През 811 г. византийският император Никифор опожарил столицата.  

По времето на хан Омургаг (814 - 831 год.) дворцовият център  е 

преустроен, като е изградена Нова тронна зала, на мястото, където е бил 

опожарения Крумов дворец.  

Хан Омуртаг дозавършва всички крепостни стени и всички сгради са 

били строго оградени - Дворцовият център  - с каменна стена, а 

жилищните и стопанските сгради - с висока тухлена стена.  

Приемането на християнството през 864 г. при княз Борис І 

(управлявал 852 – 889 г.) променя и столицата Плиска - езическите 

храмове са преустроени в християнски. Започват се строежи на нови 

храмове, като най-внушителна е Голямата базилика. Дори и днес от  нея 

могат да се видят останки.  

През 889 г. княз Борис се оттеглил в манастир, предавайки 

управлението на първородния си син Владимир (Расате). Заради опитът 

си да възстанови старата езическа вяра, Владимир Расате бил хвърлен в 

тъмница и ослепен.  

През 893 г. престола заема Симеон І (управлявал 893 – 927 г.), а 

столицата да бъде преместена от Плиска в Преслав. След това Плиска 

губи административно-политическото си значение и се развива 

предимно като стопански център. Упадъкът на града започва след 

голямото нашествие на печенегите от 1048 - 1049 г.  

Днес посетителите могат да видят Източната порта, която е била с 

роля на главен вход на крепостта. Сега е и главният вход на резервата. 

На около 1,5 km от нея е Голямата базилика. Туристите могат да се 

разходят около Тронната палата - т.нар. Омуртагов дворец, която е 

изпълнявала представителни функции на българските владетели през 

първата половина на ІХ век.  

Наблизо са и останките от т.нар „Малък дворец”. Навсякъде личат 

зидовете от големи дялани блокове с декоративни фуги, бани, 

водопроводи и водохранилища. На североизточния ъгъл на крепостта се 

намира музеят, в който са изложени находките, открити в района. Пред 

музейната сграда има пункт за почивка, където се предлагат кафе, 

безалкохолни напитки и пакетирани храни. Резерват „Плиска” е част от 

обектите на Регионалния исторически музей в гр. Шумен и един от 100-

те национални туристически обекта. 
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Обект -Национален историко-археологически резерват „Велики 

Преслав“ 

На 20 km от областния център Шумен и на около 30  km от 

предходният описан обект – столицата на Първата българска държава – 

Плиска, се намира град Велики Преслав. Разположен на река Голяма 

Камчия, Велики Преслав е основан преди повече от 1100 години, като 

град – крепост, по времето на княз Борис I (852 – 889 г.).  

След Преславския църковно-народен събор през 893 г. е 

провъзгласен за столица на българската държава. Преслав е известен 

като символ на духовен и книжовен живот и се свързва основно със 

славянската писменост и със Златния век на българите по време на 

управлението на цар Симеон I (управлявал 893 – 927 г.). 

В епохата на Българското средновековие Преслав се превръща в 

един от най-красивите и величествени градове на Югоизточна Европа.  

През 970 г. киевския княз Светослав I завладява града  и премества 

тук столицата на Киевска Русия. Година по- късно  - 971 г. 

византийците, начело с император Йоан I Цимиски, превземат и 

ограбват града. В чест на победата си император Йоан именува града на 

себе си,   с византийското наименование Йоанопол. Така Преслав остава 

под византийско владичество - ХІ и ХІІ век. Въстанието на болярите 

Асен и Петър дава началото на възраждането на българската държава 

след византийското владичество и Преслав отново се превръща в 

българска крепост.  

Крепостта на Преслав, подобно на Плиска, се състои от външна и 

вътрешна укрепителна система. Вътрешната крепост се намира почти в 

средата на външния град, с Г-образна форма и кръгли кули в ъглите и 

квадратни по протежение на стените. Дворците са строени върху високо 

плато. Запазени са внушителни останки от дворцов комплекс, състоящ 

се от две монументални сгради - Голям дворец и Западен дворец. 

Тронната зала била трикорабна и имала три отделения.  

На висока тераса в близост до дворците на Велики Преслав била 

разположена „Златната църква”, издигната през царуването на Симеон І 

(893 – 927 г.), блестящ паметник на църковната архитектура на Първото 

царство и уникален паметник на българската архитектура въобще.  

Владетелският храм във Велики Преслав е открит при разкопки и е 

липсващата досега част от дворцовия архитектурен ансамбъл във 

Велики Преслав. Разположен е на централно място във вътрешния град 

и е свързан с двореца на царя с права улица, дълга 35 метра. Храмът е с 

внушителни размери - 21 на 40 метра. Датира от X век и е свързан пряко 

със строителната дейност на един от двамата царе - Симеон I или Петър 

(управлявал 927 – 969 г.).  
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Тук се намират и храм-паметникът „Св. св. Кирил и Методий”, 

построен по повод 1000 г. от смъртта на св. Методий и цар Симеон, и 

сградата на Археологическата база към Българската академия на 

науките. Храмът се намира в едно от най-спокойните кътчета на 

комплекс Велики Преслав. Стара борова гора крие в сърцето си светата 

обител. В близост е разположена беседка, където туристите могат да си 

отдъхнат. Посетителите имат на разположение и паркинг.  

Всички разкопани и неразкопани църкви около Преслав са обявени 

за народни старини в бр. 69 на Държавен вестник от 1927 г., дворецът на 

цар Симеон и крепостите му – в бр. 221 от 1927 г., външната крепостна 

стена, вътрешната крепостна стена, кръглата църква и др. – в бр. 46 от 

1970 г.  

Днес останките на многобройните църкви, манастири, работилници, 

ателиета и дворци могат да се разгледат в Националния историко-

археологически резерват Велики Преслав, а шедьоврите на древните 

майстори - рисувана керамика, накити, оръжия, всички значими 

паметници от времето на средновековния Преслав, сред които накитите 

от Преславското златно съкровище, керамичният иконостас от 

дворцовия манастир, копие на монументалната икона на св. Теодор и 

други ценни изделия, множество старинни надписи, уникална колекция 

от оловни печати и др. - в Археологическия музей във Велики Преслав. 

Показани са и стотици артефакти, свидетелстващи за ежедневието и 

стопанството на старите преславски жители.Велики Преслав е сред 

Стоте национални туристически обекта в Р България и е обявен за 

национален резерват с постановление на Министерския съвет 161 от 

1958 г. 

 

Обект – „Старобългарска каменно-землена защитна преграда 

(вал)“ до с.Риш 

Земленият вал (насип,ровове, берма ) започват от югоизточния и 

югозападния край на крепостта “Калето въз кучките”. Намира се на 6 sm 

южно от село Риш и на 200 m на юг от сградите на Държавно 

лесничейство – Карнобат, в местността Немой дере.  

Обектът е неизвестенв историческата литература, въпреки, че има 

описания на крепостта. Валът е с обща дължина 3391 m, като прегражда 

с фронт прохода между върховете Беклембир и Къзълджик, източно от 

крепостта, и връх Карабурун, западно от нея. И двете части на вала 

(източна и западна) личат на разстояние 27 m от запазените части на 

южната стена на крепостта. Източната му част (1530 m) се изкачва по 

стръмен гребен и достига подножието на отвесните скали Беклембир. 

Върху скалите няма следи от градежи. След прекъсване от 317 m валът 
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се явява между вр. Беклембир и вр. Къзълджик в североизточна и после 

в северна посока, спуска се по стръмен склон на север и достига отвесни 

до 15 m скали. Частта между двата върха (447 m) прегражда достъпа от 

м. Яйлата към прохода и възпрепятства проникването на неприятел в 

тила на защитата. 

Западната част на съоръжението достига шосето Карнобат –  Шумен 

и пресечена от него, продължава на запад до Орлишка река ( с дължина 

154 m, включително и шосейното платно ). По двата бряга на реката се 

забелязватследи от стар път. Валът отново се появява по стръмния 

хребет Карабурун, като се изкачва до равното му било и се спуска на 

запад – югозапад по стръмен склон, стигайки на 390 m от началото на 

Дуван дере. Частта на вала от Орлишка река по вр. Карабурун е дълга 

1260 m. 

 

Обект – „Късноантична защитна преграда Еркесията (окопа)“ до 

с.Риш 

Еркесия 1 

Средновековен землен вал „Еркесия 1” се намира на 3,62 km, 

югоизточно по права линия от центъра на село Риш, вляво до пътя за 

южна България. Прегражда стръмен скат с наклон на запад по южния 

склон на връх Божурец до река Дълбок дол, приток на р. Бяла река, на 

около 1 km северно от превала на Ришкия проход. Дължината му е 500 

m. Започва от отвесна скална стена и се спуска в права линия почти до 

шосето Шумен- Карнобат. По средата и в северозападния си край е 

пресечен от стари пътища. Земленият насип е широк 15 m и висок до 3 

m. Главният ров е на юг, с широчина до 10 m и дълбочина 2 m. От 

северната страна има допълнителен ров, широк 6 m и дълбок 1 m. 

Еркесия 2 

Старобългарски землен вал „Еркесия 2” при изворите на р. Бяла река 

се намира на 4.51 km южно от с. Риш. Прегражда седловината между 

реките Бяла река (приток на Голяма Камчия) и Немойдере (приток на 

Луда Камчия). Има формата на подкова. Пази пътя, който се спуска по 

река Бяла река на север, а идва от Драгоевския проход. Дължината му е 

1760 m. Земленият насип е широк до 15 m и висок до 2.5 m. Ровът е с 

широчина 10- 12 m и дълбочина до 2 m. 

Еркесия 3 

Старобългарски землен вал Еркесия се намира в м. „Дурбалийски 

кидик” на 4.67 km югозападно от село Риш. Прегражда северния склон 

на седловината между в. "Голям Дебелец" и възвишението "Таукчи". 

Дължината му е 310 m. Земленият насип е с широчина 10- 12 m и 

височина до 2 m. Ровът му е на юг, широк 10 m и дълбок до 1.5 m. 
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Еркесия 4 

Средновековен землен вал Еркесия при река Таукчидере, прегражда 

седловината между Таукчитепе и в. "Узунджа", на 5.79 km, югозападно 

по права линия от центъра на село Риш. Ровът му е на югозапад. 

Височината от дъното на рова до върха на насипа е 19 m. 

 

Обект – с. Хан Крум 

Аулът на хан Омуртаг се намира на 2 km южно от с. Хан Крум, 

разположен е в местността „Хисар кале“, върху полегат склон в близост 

до река Камчия. Общата площ на аула е около 250 dec. Съоръжението се 

състои от землено укрепление с правоъгълна форма 515 m на 405 m и 

каменна крепост в него 110 на 93 m, която е почти в центъра. 

Представлява прабългарски укрепен дворец и изграждането му се 

свързва със строителните дейности на кан Омуртаг. Според намерения в 

близост Чаталарски надпис, издълбан върху каменна колона, аулът е 

бил построен от Омуртаг в 822 г., като е просъществувал е до XI век..  

Сравнително по-добре е запазен западния ров, който има ширина 4-5 

m и вал около 1.5- 2 m. Зидът на крепостта, широк от 1.7 до 1.9 m, е 

изграден от дялани блокове и хоросан. Между вътрешната каменна 

крепост и външното землено укрепление се е намирало неизвестно до 

скоро трето укрепително съоръжение – палисада, изградено от дърво.  

В аула е разкрито пространство от около половин декар, което 

според учените е представлявало езическо култово съоръжение, където 

са правени жертвоприношения. Там е открит каменен блок, върху който 

е оформен канал за изтичане на кръвта на жертвените животни. В 

рамките на укреплението има и две прабългарски могили.  

Аулът при село Хан Крум е регистриран още в началото на XX век 

от Карел Шкорпил, който дава описание и скица.  

Първите разкопки в аула започват в края на 50-те години, като 

продължават до края на 70-те години на миналия ве и основни 

ръководители са археоложките Вера Антонова и Цветана Дремсизова.  

Едва през 2002 г. д-р Тодор Балабанов и екип на археологическия 

музей във Велики Преслав подновяват проучванията, които 

продължават и сега.  

В резултат на археологическите разкопки през годините са разкрити 

общо 5 църкви - 4 раннохристиянски (IV-VI в.) и една средновековна 

(IX в.). Три от тях (Църква №1, Църква №2 и Църква № 3) са открити от 

археолог Вера  Антонова по време на първите разкопки, а останалите 

две (Църква №4 и Църква №5) през последното десетилетие.  

Наличието на толкова християнски култови сгради с еднородна 

архитектура и белези, съсредоточени в близост една до друга, дава 
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основание на учените да приемат тезата, че тук е съществувал 

раннохристиянски епископски център. И по-точно, епископски център 

свързан с християнизираните федерати от Мизийски готи ариани. 

Предполога се, че голямата епископска църква (Базилика №4) е била 

лична на готския епископ Вулфила, създал древно-германската азбука и 

превел библията на готски.  

Открити са и следи от селище, готска и тракийска керамика. 

Разкрити са и гробове с козметично-медицински комплекти (пинсети, 

лъжичка и кюрета), токи от колани, златни готски накити и фибули в 

тях. В един от гробовете е погребана жена с характерна изкуствено 

създадена деформация на черепа, показващ благороден произход.  

Смята се, че районът е разрушен в резултат на хунските нашествия в 

края на V век. По-късно, след повече от 3 века, мястото е използвано от 

българите, които изградили т. нар. Аул на хан Омуртаг. 

Днес Аулът на хан Омуртаг не е социализиран, до него се достига по 

черен път, обслужващ по-скоро местните земеделски стопани отколкото 

археологическия обект. Освен указателните табели по пътя между 

Велики Преслав и Шумен липсват други такива. С изключение на два от 

памениците (Църква №1 и Църква №2), мястото е необлагородено и е в 

процес на археологическо проучване. 

 

Обект – „Землено укрепление“ до с.Царев Брод 

Останките от старобългарско укрепление на 4 km южно от Царев 

брод дават основание да се счита, че през ранното средновековие тук 

несъмнено е имало селище към старата българска столица Плиска. То се 

състои от землен ров с ширина от 5 до 8 m, берма с 2 m ширина и вал, 

висок до 2 m. 

 

Обект – „Томбул джамия“ в гр.Шумен 

Джамията Шериф Халил паша, известна още като Томбул джамия, 

се намира в град Шумен. Построена е през 1744 г. Архитектурата на 

храма е повлияна от зародилия се в началото на XVIII в. ориенталски 

архитектурен стил „лале”, който се характеризира с включването на 

елементи от френския барок. Томбул джамия е обявена за 

архитектурно-строителен паметник в бр. 22 на Държавен вестник от 

1975 г. Томбул джамия е и един от 100-те национални туристически 

обекта. 

С комплекса от сгради около него, храмът е най-големият в страната 

по площ и архитектурна значимост и на второ място на Балканския 

полуостров след джамията Султан Селим, намираща се в град Одрин, 

Република Турция. 
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Заема 1730 m² площ. Всичките части на комплекса са включени в 
обща композиция, свързани с вътрешни дворове. 

В молитвената зала се влиза през открито преддверие с високи 

аркади в мавритански стил. То се поддържа от четири масивни 

мраморни колони. В преддверието има пет купола. 

Основното тяло на храма представлява четиристенна призма с 

квадратен план (15 m х15 m). Молитвената зала се осветява от четири 

пояса прозоречни отвори, като горните три пояса са с цветни витражи. В 

оформлението на екстериора и интериора има пластика и барокови 

детайли. 

При направени проучвания през 2005 г. в интериора са разкрити 

оригинални стенописи по таваните и стените, които са били покрити с 

по-късен слой рисунки. 

Балконът в залата е молитвеното помещение за жените. Молитвената 

зала има великолепна акустика, която се получава от многобройните 

глинени гърнета, вградени в купола и стените. По стените на храма са 

изписани знамения от Корана (айети) и слова на пророка (хадиси). 

Вляво от молитвената зала може да се посети комплексът медресе 

(мюсюлманско средно или висше училище ) с дванадесет помещения, 

където живеели студентите, и библиотека на втория етаж. Тук са били 

съхранявани изключително ценни томове със съчинения на арабски и 

персийски език, също и карти на знаменития арабски географ от 

началото на XII в. Абу Абдал Мухаммед Идриси, преди да бъдат 

преместени за съхранение в Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий” в гр. София. 

Минарето на джамията е с височина 40 m, с 99 спираловидно 

разположени каменни стъпала и с едно балконче. В просторния двор, 

известен като аркаден заради формата на сводовете, е построен голям 

шадраван, където мюсюлманите преди молитва извършват обредно 

измиване - т.нар. абдест. 

 

Обект – „Родната къща на Панайот Волов“ в гр.Шумен 

Това е домът, в който е израснал един от най-обаятелните герои на 

Българската национална революция − апостолът на Априлското 

въстание Панайот Волов  

(http://museum-shumen.eu/bg/museums-and-reserves/panajot-volov/) 

През 1966 година след реставрация домът е обявен и превърнат в 

музей. Днес той е най- старата запазена шуменска къща от края на ХVІІІ 

век.  

С оригинални материали е пресъздадена обстановката, в която са 

преминали детските и младежки години на героя, роден през късната 

http://museum-shumen.eu/bg/museums-and-reserves/panajot-volov/
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есен на 1850 година в будния тогава възрожденски град Шумен. 

Битовата експозиция разкрива условията на живот на голямото, бедно, 

но задружно семейство Волови.  

Основните помещения в къщата са три – “Пещи”, “Къщи”, ”Соба”. 

Кухнята (“Пещи”), все още пази всичко необходимо за приготвянето на 

хляба и вкусните гозби на стопанката. Сахани, гърнета и паници лежат 

по полиците във всекидневната стая (“Къщи”), а софрата с малките 

трикраки столчета около нея, някога е събирала цялото домочадие − 

майката Василка, бащата Вичо и техните седем деца - Стефания, 

Панайот, Вичка, Никола, Марин, Йордан и Димитър.  

Шарени черги, възглавници и снежнобели кенарени платна покриват 

навред “Соба”-та, в която се намира и работният кът на пословично 

ученолюбивия Панайот Волов.  

Подредени на масичка, тук още стоят неговите книги, свещника, 

мастилницата, красивата порцеланова кутия и Ботевите вестници 

„Знаме”, връщайки всеки посетител в това време... Навън, живописният 

двор и зеленината на двувековния орех още пазят силата и духа на 

възрожденското време. На това място-светиня, са се раждали смелите 

революционни мечти и кроежи на младия Панайот Волов и са се 

провеждали тайни комитетски събрания. Дори и въздухът тук е друг – 

за непримиримост, вяра и смели пориви. През 1976 г. е открита 

специална експозиционна зала, в която чрез богат веществен и 

фотодокументален материал се разказва подробно за живота и делото на 

бележития шуменец.  

Първите витрини въвеждат посетителя в атмосферата на 

възрожденския Шумен и неговите традиции. Представени са 

ученическите години на П. Волов в родния град и в чужбина.  

След шестгодишно си обучение в Русия, П. Волов се завръща в 

родния град и израства като виден общественик, читалищен деятел, 

театрал, учител и директор на Мъжкото класно училище. Документите 

разказват и за революционната дейност на Волов, който още с 

пристигането си в Шумен е избран за Председател на местния комитет, 

а от м. юни 1874 г. Българският централен революционен комитет, 

начело с Любен Каравелов му гласува най-висше доверие − той да 

продължи мисията на Васил Левски като „нов апостол”. Карти, снимки 

и светлинно табло документират как П. Волов, също като Дякона 

обикаля българските земи, възобновява угасналите комитети и създава 

нови. Като деен член на БРЦК в Букурещ, начело с Христо Ботев и на 

Апостолското събрание в Гюргево, шуменският революционер става 

един от организаторите на две български въстания. − Старозагорското 

от есента на 1875 г. и Априлското от 1876 г. Особен акцент в 
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експозицията са Априлската епопея и дейността на П. Волов като 

Главен апостол на IV Панагюрски революционен окръг. Сред 

експонатите реликви могат да се видят: софрата на Гани Маджареца от 

Карлово, на която са се хранили В. Левски и П. Волов и кръстчето, 

което шуменският апостол е носил на гърдите си. В специална витрина 

са оръжията на видни революционери от Шуменския край, сред които е 

и пушката на П. Волов, с която той обявява началото на бунта в 

Панагюрище на 20 април 1876 г. Волов загива на 26 май 1876 г. край с. 

Бяла, Русенско. Многобройните произведения на изкуството, 

експонирани в музейната зала представят динамиката на едно велико 

време и светлия образ един от най-великите български герои. Къща-

музей „Панайот Волов” осъществява активна събирателска и 

разнообразна музейно- педагогическа дейност, разполага с богат научен 

фонд и тематична библиотека, с повече от 3 хиляди книги, посветени на 

националноосвободителните борби на българите. 

 

Обект – „Къща на Добри Войников“ в гр.Шумен 

Масивна, обкована порта въвежда в двор, ограден с високи каменни 

стени, застлан с едър калдъръм, с високи чемшири, кладенец и цветна 

градина. Тук, в по-стара къща, през 1833 г. се ражда Добри Войников – 

виден български възрожденец, учител и автор на учебници, музикант, 

участник в Първия български оркестър от 1850 г., композитор, пръв 

български диригент и музикален критик, читалищен деец, драматург, 

театрал и автор на първата българска драма ("Стоян войвода").  

В двора се издига възрожденска двуетажна къща с широка дървена 

стряха и два реда прозорци. Доказано е, че е строена е със средства на 

самия Войников през 1862 г. Като посланик от миналото, днес тя заема 

своеобразно място в историческото и архитектурно наследство на 

Шумен.  

През 1976 г. този дом е превърнат в музей. С оригинални материали 

е възстановен интериорът на възрожденския дом, в който е израснал, 

живял и творил големият българин. Долната стая, с божигробския 

сандък, голямата икона и седефения божигробски кръст – спомен от 

баща му, потапя в атмосферата на родния дом.  

Вътрешна стълба извежда до втория кат. Тук е гостната на 

семейството, която грее в белотата на покривки и пердета, искри в 

кристал и сребро и пренася през вековете спомена за стремежа на 

своите стопани към красота и уют.  

Гостоприемството на този дом се олицетворява в сервизът за кафе, 

приборите за сладко, самоварът, донесен от Русия и др. 
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Цигулката, диригентската палка, флейтата, нотните щимове за 

оркестъра, записите на народни песни от Шуменско в музикалната стая 

разказват за Войников като композитор и диригент.  

В съседство е работният кабинет - застлан с чипровски килим 

“Гарибалди” – наследство от прадядото Драгой Василев. В него се 

намират запазените лични вещи на Добри Войников – част от 

библиотека му, бюрото от словенски дъб, купено през 1860 г., театрални 

принадлежности, учебници от френския колеж, карта на Руската 

империя.  

На първия етаж е изложена документалната експозиция, която ярко 

разкрива културно- историческите процеси, протекли по българските 

земи. В тях съществена роля заема и Войников. Централно място в нея е 

отделено на драматургичната и режисьорската му дейност в Р България 

и Румъния. Специално изработени сценографии на епизоди от 

историческите му драми, акцентират върху тези негови творби и 

напомнят за убеждението му, че историята е единственото средство за 

патриотично въздействие, за възпитаване на граждански добродетели и 

национални чувства.  

В този дом, където са създадени първите музикални пиеси на 

талантливия шуменски композитор звучи музика − Войниковата музика, 

възстановена по запазения му нотен архив, музиката на неговите 

съвременници, на талантливите музиканти идващи след него, оставили 

имената си в богатата ни музикална култура.  

Уреждат се временни експозиции, носещи полъх от миналото. 

Творци на литературата, на театралното изкуство и музиката се срещат 

със свои почитатели. Тук винаги е имало гости − и тогава, когато 

вратата е отварял самият стопанин, и сега, за да се докоснат до една 

личност с многостранни интереси, богата душевност и голям талант. 

 

Обект – „Къща на Хаджи Димитраки Хаджипанев“ в гр.Шумен 

През 1849 г., след трагичния завършек на Унгарската национална 

революция, в Шумен пристига голяма група емигранти – унгарци и 

поляци, начело с политическия водач Лайош Кошут. Настанени са в 

пехотинските казарми, а техният водач − в дома на шуменския 

чорбаджия хаджи Димитраки Хаджипанев.  

Българинът, станал домакин на Кошут е заможен човек, търговец, но 

наред с това той участва в рано утвърденото в Шумен българско 

самоуправление и за известно време е кмет на българската община. 

Къщата е богата, чорбаджийска.  

Строена е през 30-те години на ХІХ век, източно от оживената 

тогава чаршия “Араста”. Оригиналното фасадно оформление, двор на 
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три нива, потънал в зеленина и ограден с високи зидове, богато 

украсените тавани, резбованите врати и долапи, както и удачното 

функционално разпределение я нареждат сред най- оригиналните 

паметници на възрожденската архитектура в Шумен.  

През 1949 г. този дом е превърнат в музей. Възстановена е 

вътрешната уредба на богат български възрожденски дом. Гостната, 

застлана с красив килим, искряща в белотата на ръчно изработени 

покривки и дантели, спалнята, с традиционните шарени черги и с 

изящни дърворезби, и кухнята със синии и сахани, дело на местни 

майстори бакърджии, говорят за топлина и уют. Интерес предизвиква 

скривалището изградено вътре в къщата, с два изхода, водещи към 

двата изхода на самата сграда. Запазен е работният кът в стаята на 

Кошут.  

Уредената в къщата експозиция разказва за борбата за национална 

независимост на Унгария, за събитията от 1848/49 година, за живота и 

делото на водача и сподвижниците му, за пребиваването им в Шумен.  

Благодарение на установените контакти с Националния музей в 

Будапеща тук могат да се видят оригинални експонати от ХІХ век 

свързани с унгарската революция. 

В двора, функционално свързана с къщата, е изградена 

експозиционна зала. В нея е уредена експозицията “1000 години 

българо-унгарски културни връзки”. Станала свидетел на онази 

възрожденска епоха, когато Шумен е сред най-бързо развиващите се 

икономически и културно-просветни центрове по българските земи, 

както и на отзвука на едно от най-важните събития в историята на 

Унгария, днес тази къща посреща българи и унгарци, разказва за 

отдавна отминали събития, за хората участвали в тях и така се превръща 

в музей на българо-унгарските културни отношения. В къщата- музей 

често гостуват изложби, провеждат се пленери и открити уроци, 

подготвят се атракции свързани с традициите на българите и на 

унгарците от ХІХ век.  

Ежегодно, в дните около националния празник на Унгария, тук 

гостуват унгарски дипломати, държавни, правителствени и военни 

делегации. 

 

Обект - Къща „Вела Пискова“ в гр.Шумен 

В този дом е живяла Вела Пискова със семейството си. Тук тя 

развива активна обществено-политическа дейност през периода 1918 - 

1925 г. Участник в Септемврийското въстание от 1923 г. Убита е на 29 

март 1925 г., в сражение с полицията.  
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След 1944 г. къщата в Шумен, в която е живяла Вела Пискова, е 

превърната в музей. През 1954 година в Шумен на входа на градската 

градина е открит неин паметник, изработен от скулптора Велислав 

Чалъков. 

По нататък се разглежда досегашната практика за документиране и 

съхранение на културно – историческите обекти в област Шумен. 

Извършено е изследване в общинските администрации и на терена на 

всички обекти, дадени в списъка на паметниците на културата с 

категория „Национално значение”  

(http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=244&sp=246&t=0&z=0). 

Целта беше да се установи наличието, състоянието и картографските 

материали на обектите от КИН в област Шумен. Направен е опит да се 

достигне до някои от тези обекти, но бяха срещнати редица спънки, а 

именно: 

 Липсват указателни табели за посока към обекта; 

 В общините не разполагат с досие за съответния обект, или 

ако разполагат, то информацията в досието не отговаря на 

истината; 

 Някои от обектите се намират в планински район и до 

местоположението им няма достъп дори с високо проходим 

автомобил; 

 Бе направено допитване и до местни жители за ориентиране 

към обектите, но понеже голяма част от тях се занимават с 

„иманярство“, бяха дадени объркващи и неверни указания, 

водещи до „никъде“. 

В заключение, трябва да се обобщи, че за голяма част от обектите на 

културното наследство в област Шумен няма установена практика за 

проследяване и поддържане на състоянието им. Изключение правят 

някои по – известни обекти. Причината за тази тъжна картина е разбира 

се, недостатъчното финансиране на общините на които е поверено 

съхранението на паметниците на културата. 

3.2.Технология за документиране и съхраняване на културно – 

историческите обекти в област Шумен 

Повечето културно – исторически обекти в област Шумен са част от 

дворцови комплекси, които в кадастралната карта са отбелязани само с 

техния контур. За представяне на отделните обекти в картата са 

извършени следните геодезически и фотограметрични дейности: 

http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=244&sp=246&t=0&z=0
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 Създаване на геодезическа мрежа, необходима за 

пространствено привързване на обектите 

Последователността при създаване на РГО може да се представи в 

следващите няколко стъпки: 

o Проучване на терена 

Проучването на терена се явява задължително условие преди 

провеждането на GPS измервания в реално време. От всяка една точка 

от РГО, както и по пътя между тях трябва да има видимост към 

небосвода. 

o Номериране и сигнализиране на точките 

Номерирането на новосъздадените точки от РГО се извършва в 

съответствие със съществуващите нормативни актове. Съществуващите 

точки, които се включват в РГО, може да запазят своите номера или да 

получат нови. Сигнализирането на точките се осъществява с помощта 

на марки с размери най-малко 20/20 sm. Избират се най-малко 4 точки, 

ако искаме точността да се повиши се избират повече точки и част от 

тях да бъдат по периферията на заснемания район. 

o Съставяне на график за видимост на спътниците 

Графикът се съставя с помощта на фирмени програмни продукти 

(Hitarget, Trimbleи др.). 

o Определяне на продължителността на сесията и 

интервалът на запис 

Специфичният период от време, избран за измерване формира сесия. 

В случая при режим RTK всяка от точките от РГО е измерена с 

продължителност от време - 30 sec (съгласно нормативните документи). 

Другият важен параметър на сесията на наблюдение, е интервалът на 

запис.В случая интервалът на запис е съобразен с изискванията на 

действащите нормативни документи – 1 sec. 

o Работа на местността 

Измерванията се осъществяват от полски екипи, чиито състав се 

определя от характера и обема на работата, както и от наличната GNSS 

апаратура. Екипът (екипите) се състои от полски състав, който е 

снабден с технически средстваза самостоятелна работа на местността. 

Всеки състав трябва да има оператор – инженер или техник-геодезист с 

необходимата квалификация за работа с GNSS апаратура. 
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При измервания в режим RTK и използване на перманентна базова 

станция от изградената инфраструктурна мрежа на съответната фирма 

производител на GNSS система (в случая GNSS мрежа на Trimble – 

„ГеоНет“), директно се пристъпва към работа с подвижния приемник. 

 Фотограметрично заснемане на ценни археологически 

обекти 

Процесът се разделя на две основни части: 

o Планиране на полета - Дефинира се площта за заснемане; 

Планира се височината на полета, обикновено спрямо точката на 

излитане на дрона; Определя се надлъжното застъпване между 

последователните снимки, което трябва да е съобразено с особеностите 

на терена, който ще се фотографира; Изчислява се разстоянието между 

осите на съседни ивици и се определя техния брой; Задава се ъгъла на 

заснемане. 

o Извършване на полета 

Предварително определените параметри се зареждат в дрона. Това 

става чрез софтуера за планиране на полетите. Следва стартиране и 

излитане на дрона. Заснемането преминава в напълно автоматичен 

режим. 

3.3. Обработка на измерванията 

 Обработка на геодезическите измервания. 

При GPS измервания в режим RTK на контролните точки, 

необходими за привързване и контрол на фотограметричния модел към 

действителните координати на територията e  използвана перманентна 

базова станция. В този случай крайният потребител получава готови 

данни, които не се нуждаят от последваща обработка. Единствената 

обработка, ако може да се каже така е свалянето на координатите на 

точките с помощта на специализиран софтуер, в случая Trimble Business 

Center. 

 Фотограметрична обработка 

Процесът включва обработка на заснетите изображения до 

получаване на растерно изображение, в което са премахнати всички 

изкривявания и грешки, породени от дисторзиите на обектива, 

завъртането и наклона на камерата в моментите на експонация, 

разликите в мащабите на отделните снимки, влиянието на релефа и 

други. Това растерно изображение се нарича орторектифицирано. В 

него участват пикселите от оригиналните снимки, но са пренаредени, 

така че всеки от тях съответства на място, „видяно” точно отгоре. На 
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практика орторектифицираното изображение представлява цифрова 

карта в ортогонална проекция. Затова върху него могат да се правят 

директни и точни измервания в мащаба на изображението. От 

създадения ортофото план може да бъде извлечена всякаква 

количествена (метрична) и качествена (семантична) информация. 

Описаните по-долу стъпки за осъществяване на фотограметричната 

обработка на цифровите аерофотоснимки е извършена със 

специализирана програмна система AgisoftPhotoScan Professional 

(Agisoft, 2016 a). Теса следните: 

1. Зареждане на снимките. 

2. Подравняване на фотограметричните изображения. 

3. Генериране на плътен облак(DENSE CLOUD) от точки. 

4. Построяване на триизмерен векторен модел – TIN (Triangulated 

Irregular Network). 

Преди да се стартира етапа за построяване на векторния модел, 

трябва да се настроят следните параметри за реконструкция на 

повърхнината: Тип на повърхнината, която ще се моделира 

(Surfacetype); Изходни данни (Source data); Брой на полигоните 

(Polygoncount); Създаване на текстурите, покриващи пространствения 

модел; Построяване на йерархичен блоков модел (Tiled model) с 

текстури; Генериране на цифров височинен модел (Digital Elevation 

Model – DEM); Създаване на ортофотоплан (Orthomosaic). 

Някои от типичните изходи, които могат да се генерират след 

приключване на фотограметричната обработка са: 

1. Експортиране на цифровия височинен модел – DEM (Digital 

Elevation Model); 

2. Експортиране на ортомозайката (OrthoMosaic); 

3. Експортиране на пространствен модел – TIN (Triangulated 

Irregular Network). Преди да се запише изхода, може да се ограничи броя 

на триъгълниците (Decimate Mesh); 

4. Експортиране на плътния облак от пиксели с височинна стойност 
(Dense Clouds); 

5. Експортиране на йерархичния блоков модел (Tiled Model); 

6. Експортиране на текстурите (Textures); 
7. Експортиране на камерите (Cameras) с техните параметри и 

позиции; 

8. Експортиране на маркерите (Markers) – това са опознатите върху 

снимките GCP (Ground Control Points) точки с техните географски и 

образни координати; 

9. Експортиране на формите (Shapes); 
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10.Експортиране на хоризонталите (Contours), които се генерират 

със стъпка, зададена от потребителя (Фиг.3.2). 

 

Фиг.3. 2.Хоризонтали с височина на сечение 2м. 

Излъчените като файлове резултати може да се използват в различни 

програмни системи за решаването на широк кръг от задачи като: 

 линейни и площни измервания директно върху 

ортомозайката; 

 построяване на разрези и напречни сечения за анализиране 

на формите на обектите и релефа; 

 картографиране и създаване на различни цифрови продукти; 

 класификация и сегментиране на обекти в заснета област по 

различни признаци; 

 изработване на тематични карти, картографски материали и 

приложения; 

 създаване на рекламен и туристически продукт; 

 

3.4.Създаване на цифрови 3D модели на културно – историческите 

обекти в област Шумен 

Предложената технология в глава 3, точка 2  е приложена при 

създаването на 3D модели на част от културно – историческите обекти в 

област Шумен. За целта са избрани обекти с различна форма и 

големина: 

• Барелефна форма – „Мадарски конник“; 

• Крепости – „Шуменска крепост“ и „Мадарска крепост“; 

 Създаване на 3D модел на „Шуменска крепост“ 

За привързването на модела са използвани  9 контролни точки (1001 

до 1009) сигнализирани с марки с размери 30/30 sm и още 137 точки (1 

до 137), използвани за проверка точността на модела. Точките са така 

избрани, че да са равномерно разпределени по цялата площ на обекта. 

За измерването им е използван GPS приемник модел TRIMBLE R4 
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Система GNNS в режим RTK. Получените координати на точките са с 

точност в хоризонталната равнина – 8 mm + 1 ppm RMS и във 

вертикалната – 15 mm + 1ppm RMS. Резултатите са показани в 

Приложение 1. 

След измерването на всички точки се пристъпи към 

фотограметричното заснемане на обекта с безпилотен летателен апарат 

(Дрон) модел PHANTOM 3. Заснемането на обекта се извърши на 

височина 30 метра. Броят на получените аеро-фото снимки е 114. Част 

от снимките са показани в Приложение 3. 

Въз основа на данните от изходните снимки и реконструирания 

модел се създаде ортофотоплан (Фиг.3.10.). Пространствена резолюция 

на ORTHO файла: 2.4 sm/2.4 sm за всеки пиксел. 

 

 

Фиг. 3.10. Ортофотоплан на “Шуменска крепост” 

Полученият 3D модел на “Шуменска крепост” (Фиг.3.11.), може да 

се използва с цел рекламиране на културно историческите обекти, тъй 

като той дава реалистична представа за тях. 
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Фиг.3.11. 3D модел на “Шуменска крепост” 

 Създаване на 3D модел на „Мадарски конник“. 

Заснемането на вертикални обекти коренно се различава от 

заснемането на обекти в хоризонталната равнина. Докато при 

хоризонталните обекти може предварително да се зададе височина на 

полета, площта на заснемания район, начална и крайна точка и др. , то 

при вертикалните обекти заснемането се извършва изцяло, чрез ръчно 

управление на безпилотния летателен апарат. Броят на направените 

снимки е 66 ( Приложение 3). 

Аналогично на описаните последователни процеси на 

фотограметричната обработка на снимковия материал за „Шуменска 

крепост“ е извършена такава и за скалния барелеф “Мадарски конник”. 

Получен е 3D модел (Фиг.3.12.). 
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Фиг.3.12. 3D модел на “Мадарски конник” 

 Създаване на 3D модел на „Мадарска крепост“. 

Заснемането на “Мадарската крепост” се извърши на височина 40 

метра, което е с 10 метра повече от тази при заснемането на 

“Шуменската крепост”. Промяната във височината на полета оказа 

влияние върху пространствената резолюция на DEM и ORTHO 

файловете: 

-Пространствена резолюция на DEM: 7.89 sm/pixl. 

-Пространствена резолюция на ORTHO файла: 3.9 sm/pixl. 

Направени са 120 броя снимки (Приложение 3). След обработката на 

изображенията е получен 3D модел на “Мадарската крепост”(Фиг.3.13.) 

 

        Фиг.3.13. 3D модел на “Мадарска крепост” 

3D моделите предоставят възможност да се извършват различни 

картографски анализи. Получената ортофотомозайка позволява, да се 
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правят профили (Фиг.3.17.), да се мерят височини, дължини и площи 

(Фиг.3.15. и Фиг.3.16.), да се изчертае полигон по цялата обиколка на 

съответния обект, при затварянето на който, автоматично се изчислява 

общата площ. По същият принцип, изчертавайки полигон по външния и 

вътрешния ръб на всички стени, ще получим площта заета от стените, и 

измервайки тяхната височина, чрез профил (Фиг.3.17.), може да се 

изчисли общият обем на строителните материали. 

 

 

Фиг. 3.15. Измерване на площ на постройка от „Шуменска крепост” 

 

Фиг. 3.16. Измерване дължината на постройка от „Шуменска 

крепост” 



43 

 

 

 

Фиг. 3.17. Надлъжен профил на крепостна кула 

3.5.Съставяне на карта на културно – историческите обекти в 

област Шумен 

 Картни слоеве 

За съставяне и използване на картата в ГИС среда са създадени 

следните картни слоеве: 

• Паметници на културата – точков слой, съдържат всички обекти на 

КИН; 

• Област – полигонов слой, съдържащ територията на област Шумен; 

• Общини - полигонов слой, съдържащ всички общини в област 

Шумен; 

• Населени места – полигонов слой, съдържащ всички населени 

места в област Шумен като площни обекти; 

• Населени места – точков слой, съдържащ всички населени места в 

област Шумен като точкови обекти; 

• Реки – линеен слой, съдържащ реките от дигитализирана карта в М 

1: 50 000; 

• Жп. линии - линеен слой, съдържащ железопътната 

инфраструктура от дигитализирана карта в М 1: 50 000; 

• Пътища - линеен слой, съдържащ пътната инфраструктура от 

дигитализирана карта в М 1: 50 000; 

• Релеф – GRID модел, получен от дигитализирани хоризонтали от 

карта в М 1: 50 000. Размерът на пикселите е 50 m /50 m. 
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 Знакова система 

За съставяне на картата на КИН в област Шумен е разработена 

специфична знакова система от 11 знака. Знаците са изчертани в среда 

на AUTOCAD и са дефинирани като блокове. По този начин те ще се 

въвеждат като точкови знаци в базата данни. В зависимост от вида на 

срещаните обекти на културата в района, те са класифицирани по групи. 

Във всяка група попадат сродни обекти. Всички обекти от Таблица 3.1 

попадат в една от посочените по –доле групи. Наименованието на 

условния знак съвпада с името на групата (класа). Класификацията е 

следната: 

 Археологически резерват; 

 Отделен замък; 

 Сграда – музей; 

 Преграда, вал, защитна стена; 

 Мост; 

 Барелеф, скален надпис, долмен; 

 Гробище; 

 Гробница; 

 Джамия; 

 Синагога; 

 Църква; 

Като правило за оформяне на знаците са следвани следните 

графични примитиви и цветове. 

1. Стандартни графични примитиви: 

 Всички знаци са конструирани чрез използване на следните 

стандарти: 

 Дебелина на линия  0.20     [mm] 

 Дължини на отсечки – използвани са от 0.4 до10.0[mm] 

 Радиус на дъга 0.4, 0.6 [mm] 

 Диаметър на точка 0.50     [mm] 

 Ъгъл между графични елементи – използвани са за различни 

знаци: 17°, 30° 60° 80° 100° 180°  

2. Стандартни цветове 

Условните знаци се оформят в традиционния кафяв цвят, който е 

приет и при указателните табели на пътищата. 

Всички знаци са показани в Приложение 5. 

 Технология за състаяне на картата 
За изходни материали за съставяне на картата на културно – 

историческото наследство на област Шумен са използвани картите на 
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възстановената собственост (КВС) на населените места в област Шумен, 

топографска база данни (реки, пътища, ж.п линии и др.), създадена по 

проект „Интегрирано управление на водите в Република България“, 

реализиран за цялата територия на Р България от правителството на 

Япония чрез Японската Агенция за международно сътрудничество 

„ДЖАЙКА” (Japan international cooperation agency - JICA). 

(http://www.wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=43

7&Itemid=56). 

Използваните програмни продукти са Mkad, AutodeskMap 6, ArcGIS 

9.3 и Global Mapper. Ползването на няколко програмни продукта се 

наложи, поради различните функционални възможности и формати на 

изходните файлове. Например, файловете на КВС се налага да се 

изведат във формат удобен за ГИС. 

В следващите редове ще се спрем на последователния ред за 

съставяне на картата.  

  С програмния продукт Mkad последователно се зареждат всички 

КВС на землищата, които са изработени в КС 1970 г..  

  Чрез землищните граници се генерират нови граници на 

общините, а чрез тях границата на област Шумен.  

  Получената карта се трансформира в подходяща координатна 
система, в случая - UTM зона 35. 

  За последваща обработка в AutodeskMap 6 картата от Mkad се 

експортира във формат DXF. При експортиране от един файлов формат 

в друг, е възможно някои елементи да се „изгубят“, разместят или да си 

променят размерите. За целта е необходима проверка за състоянието на 

елементите.  

  Нанасят се по координати културно – историческите обекти.  

 Предварително координатите на обектите, заснети с GPS се 

трансформират в UTM проекция, зона 35 в която се съставя картата. За 

трансформацията е използвана програмата BGSTrans. 

  Следващата стъпка е създаването на необходимите слоеве, на 
основата на експортираните от Mkad. 

Със споменатите по-горе картни слоеве (Виж т.3.5.1) е създадена 

тематична карта на културно-историческите обекти в област Шумен, 

отпечатана на хартиен носител в мащаб 1:270 000 с размери А3 

(Приложение 6). За оформяне на общогеографското съдържание на 

картата са използвани картографски знаци за дребномащабни карти. За 

културно-историческите обекти са използвани знаците проектирани от 

докторанта (Приложение 5). 
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Съставена е и интерактивна карта на КИН на основата на Google My 

maps. Това е лесна и достъпна платформа за създаване на карти, на 

която потребителят може да визуализира много бързо конкретно 

тематично съдържание, защото общогеографската основа е налична. 

Основен недостатък на Google My maps е, че няма възможност за 

използване на различни картографски методи за изобразяване на 

информацията. 

Картата е придружена с база данни за паметниците на културата и 

съдържа богат снимков материал. Обектите са вмъкнати в Google My 

maps като точкови и за всеки от тях се избира знака изведен в GPG 

формат от проектирания в AutoCAD среда знак. Неодобството в случая, 

че всички щрихови елементи на знака, изчертани в AutoCAD с кафяв 

цвят са трудно забележими.  

Направени са експерименти за създавене на интерактивна карта на 

КИН в среда на ArcGIS online. Предимството на платформата е, че 

запазва знаковата система, създадена с ГИС софтуер. Голямо удобство 

също е, че картата може да се извежда като  мобилно приложение. Като 

недостатък може да се посочи изискването за задължителна 

регистрация, като след изтичането на двумесечния срок няма 

възможност за редакция на картата, но може да се визуализира. 

Двата софтуера имат възможност за изтегляне на KML файл. 

Целта беше създадената база данни за  обектите на КИН в област 

Шумен да бъде свободно достъпна в интернет. 

Картата може да се види на следния  интернет адрес: 

http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r4cD52HxRu-GGe-

08X9kkiDsNwU&ll=43.27930890653657%2C27.37775458379224&z=9/ ,  

Изводи към глава трета 

1. Направен е преглед и обстоен анализ по литературни и 

нормативни източници за обектите на културното наследство в област 

Шумен. Събрани са текстови материали от исторически източници за 

описание на обектите – местонахождение, състояние и особености за 

тях. 

2. Разработена е методика за документиране и съхраняване на 
културно – историческите обекти в област Шумен. Използвана е 

съвременна технология чрез използване на БЛА (дрон) за заснемане 

териториите заети с археологически паметници, както и скалния 

барелеф „Мадарски конник”. 

http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r4cD52HxRu-GGe-08X9kkiDsNwU&ll=43.27930890653657%2C27.37775458379224&z=9/
http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r4cD52HxRu-GGe-08X9kkiDsNwU&ll=43.27930890653657%2C27.37775458379224&z=9/
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3.  Построени са 3D модели на обектите. Описани са 

пространствените анализи (измерване на растояния, площи, обеми, 

височини на стени, профили и т.н), които могат да се направят и да 

послужат при реставрация и консервация. 

4. Разработена е знакова система за културно – историческите 

обекти попадащи в област Шумен. 

5. Използвани са съвременни технологии, каквито са географските 

информационни системи (ГИС) за създавене и съхраняване на 

картографски и други данни за обектите на КИН. Създадената база 

данни може да бъде изведена в DBF формат и предоставена на 

общините за ползване на информацията в табличен вид. 

 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Резултатите от това проучване осигуряват уникална историческа 

гледна точка за паметниците на културата, разположени на територията 

на област Шумен. Създадените модели от докторанта показват, че 

графичното редактиране, дистанционните методи и ГИС 

технологията,използванив това изследване, са ефективни инструменти 

запредставяне и управление на културно-историческите ресурсиии 

околната среда.  

За пресъздаване на исторически сгради, дворцови комплекси, 

антични крепости и църкви към епохата на която са пренадлежали е 

необходима предварителна обработка на топографските карти за 

изобразяване на релефа, кадастрални карти за очертаване на точното им 

местоположение и използване на най-новите технологии за получаване 

на тримерните им модели. Тази обработка и съчетанието на различни 

техники осигуряват методика за извличане на информация от картата и 

визуална представа за обектите в пространството. 

Наред с картографското документиране на обектите, е създадена 

геобаза данни на историческите ресурси в ГИС таблици, улесняващи 

тяхното управление. Това изследване дава ясна методология за 

създаване на специализирани карти, чието съдържание са исторически и 

културни обекти. 

Търсенето на туристически дестинации е много по-ефективно при 

прилагане на 3D визуализации на исторически и културни обекти. 

Използването на технологията за 3D моделиране на обектите ги 

представя такива каквито са към момента на тяхното заснемане с дрон. 



48 

 

При наличието на исторически данни за външния вид на обектите и 

околната среда около тях биха могли да се пресъздадат както релефа, 

така и самите обекти към съответната историческа епоха. Сравненията 

между исторически и настоящ релеф могат да подчертават райони, 

които са относително стабилни, например такива, които не саразрушени 

от градското развитие. Анализирайки променитев топографията на 

модела също може да доведе до идентифицирането на неизвестни 

исторически ценности.  

Създаденият 3D модел на комплекса „Шуменска крепост” (фиг. 3.4) 

доказва, че върху една и съща територия може да се идентифицират 

сгради от различни епохи (основите на църквите, които се намират на 

различни слоеве в долния десен ъгъл на изображението).  

В това изследване създаденият 3D модел на Мадарския конник дава 

възможност да се извлече във времето ценна информация за степента и 

скоростта на разрушаване на паметника от въздействието на 

климатични, сеизмични и други фактори.  

Резултатите от това изследване показват, че 3D визуализациите са 

ценен инструмент за идентифициране на исторически обекти и за 

тяхното по-задълбочено историческо анализиране.  

От друга страна 3D визуализациите предоставят един реалистичен 

изглед на историческите обекти и местността. 3D моделът дори и на 

останки на историческите обекти може да послужи, като основа да се 

възстановят паметниците на културата във вид и обем с помощта на 

съвременните технологии. 

 

V. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ 

 

Основните приноси на изследването са свързани с разработване на 

теоретични и методологични основи за картографско документиране за 

управление на културното наследство.  

Практическото значение на работата се определя чрез използването 

на резултатите от нея от заинтерисуваните институции при 

управлението на културното наследство на област Шумен. 

НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

1. В резултат на извършения обстоен анализ и оценка на 

състоянието на обектите на културно – историческото наследство в 

област Шумен са описани и систематизирани знания за тяхното 
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състояние, поддържане и съхранение на базата на нашия и световен 

опит. 

2. Анализирани са основните методи и технологии за различни 
варианти при съставянето на специализирана карта на културно – 

историческото наследство. Предложена е идея за мащаб, съдържание и 

методи за съставяне на картата и информационната система. 

3. Разработена е технология за 3D картографиране на обектите на 

КИН, като са формулирани технологични принципи за  изграждане на 

обща концепция за устойчиво развитие на културното наследство; 

откриване и премахване на проблемни ситуации при опазване на 

културното наследство; разработване на устройствени планове и 

планове за управление на културното наследство; разработване на 

картографски продукти за устойчив културен туризъм. 

 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

4. Разработена е технология за картографско документиране на 
културното наследство в област Шумен, като за целта е създадена 

интерактивна карта достъпна за интернет потребителите, база данни и 

знакова система. 

5. На базата на резултатите от собствено реално изследване са 
направени констатации и обобщения отнасящи се до практическо 

прилагане на технологията за картографско моделиране на обектите на 

културно – историческото наследство в област Шумен. Разработена е 

знакова система за обектите на културно – историческото наследство в 

област Шумен. 
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