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1. УВОД 

В тази част от дисертационния труд е аргументиран изборът на темата, 

представена е актуалността на проблематиката, формулирани са целите и 

задачите на изследването, очертан е териториалният и хронологичният 

обхват, въведени са основните използвани специализирани понятия и са 

посочени водещите методи и първостепенните геопространствени данни, 

използвани при пространствените анализи. 

Tема на дисертацията 

Прогнозното моделиране1 е интердисциплинарно направление в 

археологията, обединяващо различни подходи и методи, чието 

предназначение е определянето на вероятността за наличие на неизвестни 

археологически обекти на дадена територия. То е новост за българската 

археология. Въвеждането му е свързано с научноизследователски проект на 

Центъра за подводна археология (ЦПА), Созопол, озаглавен „Създаване на 

прогнозни модели за идентифициране на археологически обекти по 

Българското черноморско крайбрежие в ГИС среда”. Проектът е финансиран 

от Фонд „Научни изследвания” към МОН със срокове за реализация 

2009/2012 г. Партньори по проекта са катедра „Картография и ГИС” и 

катедра „Археология” към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 

а ръководител е доц. д-р. Т. Стоянов. Целта на проекта е създаване на 

прогнозни модели със съответната методология, които да бъдат използвани 

при издирването и опазването на неизвестни археологически обекти по 

Българското Черноморие. Авторът на настоящия труд е член на екипа на 

проекта. Негова основна персонална задача е работата по прогнозен модел за 

крайбрежни селища от къснохалколитната (КХЕ) и ранноброзновата (РБЕ) 

епоха, което мотивира и избора на темата на дисертацията2.  

                                                
1 Прогнозно моделиране е превод от английския термин Predictive modeling, наложил се през 60-
те години на 20 в. в англоезичната специализирана литература. 
2 Авторът изразява благодарността си към инициаторите на проекта за поканата за участие, възможността за 
работа по тема на дисертацията, свързана с проекта и предоставените геопространствени данни. 
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Цели и задачи 

Главната цел на изследванията по дисертацията е установяването на 

възможностите на археологическото прогнозно моделиране при проучването 

и опазването на неоткритото все още археологическо наследство под вода. 

Постигането й предполага осъществяването на няколко задачи. На първо 

място е събирането, прегледът и критичният анализ на научните публикации 

по проблемите на прогнозното моделиране с цел да бъдат изяснени и 

синтезирано представени въпроси като: „Каква е теоретичната основа на 

прогнозното моделиране?”, „Какви са водещите подходи и методи в това 

научно направление?”, „Какъв е произходът и как са се развивали тези 

концепции?”, „Какви са предназначението, практическото приложение, 

постиженията и неуспехите, рисковете и перспективите на прогнозното 

моделиране?”. Тези въпроси са разглеждани преди всичко в контекста на 

проблематиката на прогнозното моделиране под вода и са илюстрирани с 

представителни примери. 

Друга цел, тясно свързана с формулираната по-горе, е създаването на 

прогнозен модел за обекти под вода, а именно – за селища от 

къснохалколитната и раннобронзовата епоха. Постигането й изисква 

изпълнението на няколко основни задачи: 

1) Ясно и точно дефиниране на проблемите и въпросите за решаване, 

целите на модела и изследователските дейности, необходими за постигането 

им. 

2) Събиране, обработване и анализиране на изчерпателна информация за 

селищата, с акцент върху топографския им контекст, с цел идентифициране 

на географските характеристики на обектите, които са използвани при 

прогнозното моделиране. Идеален резултат на това проучване е установяване 

на пространствени селищни модели, в които се вписват изследваните обекти. 

3) Проучване на геоложките и геоморфоложките особености на 

изследвания чрез прогнозно моделиране район с цел установяване на 
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характеристиките на ландшафта по време на съществуването на селищата, 

неговата еволюция и съвременните му характеристики. 

4) Създаване на ГИС база данни, включваща богата пространствена и 

атрибутивна информация, която да послужи както при разработването на 

прогнозния модел, така и при изучаването на праисторическите селища и на 

геоморфологията на изследвания регион.  

5) Изготвяне на конкретна методология за прогнозиране, съобразена с 

функционалните възможности на използваните ГИС софтуери, със 

спецификите на паметниците, с контекста на обкръжаващата ги среда и с 

наличните данни. Това включва избор на подход и метод за решаване на 

аналитичните пространствени задачи, разработване на сценарий за 

извършване на моделирането, изясняване на последователността 

(логическата схема) на операциите, подбор на подходящи ГИС аналитични 

инструменти и т.н. 

6) Създаване на прогнозни модели на базата на разработената 

методология. Краен продукт на тази дейност са прогнозни цифрови карти на 

проучвания район. 

7) Анализиране на резултатите на прогнозното моделиране с цел 

логическата им проверка за достоверност (т.е. верификация на моделите), 

промяна и оптимизиране на методологията, установяване на зависимости 

между известни обекти, релеф и прогнози, придобиване на нови знания 

относно праисторическите селища и тяхната среда, и т.н. 

8) Важна задача и неразделна част от изследването е провеждането на 

теренна работа с цел апробация на верността на прогнозните модели, при 

съобразяване с наличните финансови и технически възможности. 

Крайната цел на прогнозния модел за селищата от КХЕ и РБЕ, която би 

осмислила в максимална степен създаването му, е прилагането му на 

практика при издирването и опазването на неизвестни паметници, което е 
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дългосрочна задача, която може да премине отвъд времевите рамки на 

изследванията по дисертационния труд. 

Друга важна цел на работата по дисертацията (и по проекта) е да 

допринесе за въвеждането и утвърждаването на прогнозното моделиране като 

изследователска практика в българската археология. Това включва създаване 

и участие в публикации и презентации в научни форуми, представящи 

възможностите, които прогнозното моделиране предоставя  при проучването 

и опазването на археологическото наследство.  

Следваща цел на дисертацията е представянето на широк спектър от 

интердисциплинарни методи за изучаване на древната и съвременната околна 

среда и ландшафт. По-подробно са разгледани онези от тях, които са 

прилагани при проучването на праисторическите селища и геоморфологията 

на изследвания район. Техни резултати са използвани при работата по 

прогнозния модел разработен в рамките на дисертацията. Към тях спадат 

ГИС базирани пространствени анализи и цифрово моделиране на релефа, 

дистанционни методи на проучване – въздушно лазерно сканиране (LiDAR), 

сканиране с многолъчев ехолот, анализ на цифрови изображения от 

сателитни и самолетни платформи; геофизически методи – вертикално 

електро-сканиране и магнитометрия; геоморфоложки, геоложки и педоложки 

проучвания; изследвания на микропалеонтология (полени, фораминифери, 

диатомеи, остракоди, сапропели, коколитoфори, динофлагелати, молюски); 

археозоологически проучвания и т.н. 

Обект на прогнозиране в рамките на дисертационния труд 

Обектът на прогнозно моделиране са крайбрежни селища от КХЕ и РБЕ. 

Тези обекти, въпреки че принадлежат към различни периоди и култури, са 

обединени в една група поради факта, че местата, на които са открити по 

Българското черноморско крайбрежие, или съвпадат, или притежават сходни 

топографски характеристики. 
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В случая понятието „крайбрежен” се интерпретира в неговия тесен 

смисъл, а именно – обекти, които са били разположени в непосредствена 

близост до бреговата линия, преди всичко на брега на крайбрежни реки, 

лимани или дълбоки заливи, които са предоставяли условия за пряка връзка с 

морето. Може да се предполага, че основни стопански дейности в селищата 

са били свързани с морето и/или със сладководните и бракичните 

крайбрежни басейни, което вероятно е обусловило и местоположението им. 

Те са се намирали в близост до бреговата линия, във вертикално и в 

хоризонтално отношение, но на безопасно и „здравословно” разстояние и 

място. При покачването на морското ниво тези селища и техните ландшафти 

са били залети и днес са откривани под вода. 

Обектите, които попадат в хинтерланда на морето, т.е. навътре в сушата 

на „крайбрежната зона” в широкия смисъл на това понятие, но които са били 

отдалечени от бреговата линия и често са били разположени на по-голяма 

надморска височина, са следвали по-различна „топографска логика” на 

възникване и съществуване. Тяхното прогнозиране изисква изработването на 

различен прогнозен модел, основаващ се на други допускания за факторите, 

обуславящи избора на места за заселване. 

Географски обхват на прогнозиране в рамките на дисертационния труд 

Географският обхват на прогнозния модел е ограничен от наличието на 

изходни данни, необходими за създаването му и преди всичко на качествен 

цифров модел на терена, който осигурява информационната основа за 

пространствените анализи. Такъв модел е създаден в рамките на проекта на 

ЦПА чрез въздушно лазерно сканиране (LiDAR). Общата площ с осигурени 

данни от LiDAR възлиза на около 100 кв. км и обхваща крайбрежна ивица от 

Южното Българско Черноморие, от залива с устието на р. Ропотамо и нос Св. 

Димитър (на север) до нос Арапя северно от гр. Царево (на юг). Акваторията 

в този участък е сканирана с LiDAR до дълбочина между –16 и –21 м, 

какъвто е капацитетът на лазерната технология при условията на Черно море. 
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В зависимост от релефа и наклона на морското дъно отстоянието от брега 

варира от няколко десетки метра при носовете и клифовия бряг, където 

денивелацията е значителна, до  1.5-2 км в заливите пред устията на реките, 

където тя е малка. На запад сканираната територия варира между 5 км 

отстояние от бреговата линия, при носовете, и 1.3 км – при вдадените в 

сушата заливи (Ил.1). В географско отношение тази площ попада в обхвата 

на Медноридско-Странджанското крайбрежие.  

Ил. 1 
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При събирането на данни за праисторическите крайбрежни селища, 

необходими при търсенето на паралели и идентифицирането на техни общи 

или сходни топографски характеристики, са привлечени примери от 

Българското черноморско крайбрежие. Главен акцент е поставен върху 

обекти по Южното Черноморие, където попада сканираната с LiDAR площ. 

На север проучването е ограничено до Добруджанското крайбрежие, което в 

миналото и днес в геоморфоложко и климатично отношение се различава от 

Медноридско-Странджанското, и където е възможно да са влияели по-

различни фактори на околната среда при избора на място за заселване. Там 

формирането и еволюцията на ландшафта следват собствена логика. 

Геоморфоложкият анализ е съсредоточен върху Медноридско-

Странджанското крайбрежие, като при представянето на някои 

релефообразуващи процеси е ползвана информация и за други части на 

Черноморието. 

Методология 

Геопространствените анализи са реализирани главно чрез овърлейни 

операции, които най-общо включват процедури за комбиниране (налагане) на 

предварително създадени слоеве, отговарящи на дадени топографски 

характеристики на прогнозираните обекти. Вероятността за наличие на 

археологически обекти, предложена от модела, зависи от броя, семантиката и 

относителната тежест на данните от комбинираните слоеве.  

Използваната ГИС софтуерна платформа за извършването на 

геопространствените анализи е ArcMap 9.3 на компанията ESRI (налична в 

Катедра „Картография и ГИС”, СУ), както и използването на аналитичния 

модул в нея Spatial Analyst, разработен за решаване на подобни 

пространствени задачи.  
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2. Глава І. ПРОГНОЗНО МОДЕЛИРАНЕ В АРХЕОЛОГИЯТА 

Глава І е съставена от две основни тематични части. Първата е посветена 

на прогнозното моделиране като теоретична концепция, методология, 

подходи, приложение, рискове, предимства и недостатъци при прилагането 

му. Втората част разглежда развитието на прогнозното моделиране в 

археологията, като са представени началото му, някои реализирани проекти, 

законовите предпоставки и др. Специално внимание е обърнато върху 

прогнозното моделиране за обекти под вода. Краят на тази част засяга 

въвеждането на това научно направление в българската археология. 

2.1.  Същност и цели на прогнозното моделиране 

Повечето археологически обекти са ситуирани на точно определено място 

поради обективни причини. Обикновено това са топографски особености и 

специфики на околната среда. Ако разберем топографската обусловеност на 

даден тип археологически обекти и вникнем в пространствената логика на 

възникването и функционирането им, ще можем да прогнозираме 

местоположението на все още неоткрити подобни паметници издирвайки 

сходни ландшафтни характеристики в даден регион.  

Прогнозното моделиране е метод за оценка на вероятността за 

съществуването на археологически обекти на дадена територия и зонирането 

ѝ на тази основа. То е опит и за създаване на научно обоснована, обективна и 

аргументирана хипотеза за логиката на геопространствения контекст на 

паметниците.  

Главна цел на прогнозното моделиране е да бъдат преодолени, доколкото 

е възможно, субективизмът и интуитивността при преценката. Моделирането 

е основано на принципи,  които са формулирани, обяснени и аргументирани. 

Всяко действие на системата и постигането на даден резултат, сиреч на нова 

информация, е основано на причинно-следствена зависимост. 
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Резултатът от прогнозните модели са прогнозни карти на изследваната 

територия. Тя е разделена на участъци според степента на археологическия 

потенциал, представен обобщено, обикновено като висок, среден и нисък. 

2.2.   Геопространствени фактори при прогнозното моделиране 

В основата на прогнозното моделиране стои идентифицирането на 

топографските фактори, които са предопределили възникването и 

съществуването на даден тип археологически паметници на точно 

определено място или на онези особености на ландшафта, при които ги 

откриваме днес. Типични примери са: надморска височина, релеф, 

експозиция, наклон на терена, близост до водоизточник,  природни богатства, 

защитеност от ветрове, наличие на пътища, заливи, рифове и т.н.  

Идентифицирането на топографските фактори се осъществява при анализа 

на геопространствения контекст на вече известни археологически обекти и 

установяване на зависимост между спецификите на околната среда и 

местоположението на паметниците. В повечето случаи са определяни 

няколко фактора, чието съчетаване създава най-благоприятните условия. 

Необходимо е установяването на важността на всеки фактор и 

йерархизирането им. Тази оценка се прави или чрез статистически анализи, 

когато има необходимото количество данни, или чрез експертна оценка. В 

геопространствените анализи това е т.нар. натоварване с тегловен 

коефициент, чрез което отделните фактори (променливи) получават различни 

стойности. 

Функционирането на прогнозния модел представлява манипулиране с тези 

променливи, организирани като слоеве, като целта е да се установи каква е 

комбинацията им за всяка една част от изследвания район. 
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2.3.   Географски информационни системи (ГИС), приложението им в 

археологията и при прогнозното моделиране 

Първоначалните опити за прогнозно моделиране са правени на ръка, 

посредством карти и схеми на хартия, паус или прозрачно фолио, с които 

отделните картографирани фактори, са налагани един върху друг. 

 Днес прогнозните модели са създавани на сходен принцип, но с 

използването на специализирани компютърни програми, които извършват 

сложни геопространствени анализи със статистически и математически 

изчисления. Тези софтуери наред с други технологични решения, 

осигуряващи събирането, съхраняването, обработването, организирането, 

анализирането, представянето и разпространяването на пространствено-

координирани (понякога в съчетание с непространствени) данни и 

извличането от тях на нова информация са обединени под името Географски 

информационни системи (ГИС). 

От 90-те г. на 20 в. ГИС намират все по-широко приложение в 

археологията. Те са използвани при решаването на разнообразни проблеми и 

изпълняването на геопространствени анализи: създаването на 

археологически бази данни и запитване до данните с цел намиране на 

местоположението на обекти по дадени критерии, установяване на 

пространствени модели, прогнозно моделиране, търсене на подходящи 

маршрути и комуникационни мрежи, определяне на видимостта от 

определена пространствена позиция и т.н. Чрез ГИС са създавани модели, 

които симулират различни ситуации, основани на хипотези. Те дават 

възможност за ясно визуализиране и представяне на резултатите от 

проучванията. Чрез ГИС са създавани различни варианти на карти и цифрови 

теренни модели, според нуждите на изследването и на потребителя. 

Възможностите за виртуална работа чрез ГИС са многобройни и 

разностранни. Според някои специалисти те са ограничени единствено от 

фантазията и уменията на потребителя.  
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2.4    Създаване на прогнозни модели в ГИС среда 

Моделирането в ГИС среда може да бъде дефинирано като представяне на 

система, в която взаимносвързани и взаимнозависими елементи си 

взаимодействат, за да изпълнят определено задание. При конструирането на 

ГИС модели взимат участие теории (хипотези) и данни от реалния свят. 

Съчетавайки се, те създават като резултат модел на една опростена реалност, 

която е ясно аргументирана и обективна. 

Етапите, през които обикновено минава прогнозното моделиране са: 1) 

концептуален етап, свързан с идентифициране на проблем/и, формулиране 

на цели, определяне на пространствените параметри, създаване на сценарий 

за изграждането на модела, избор на подходящите инструменти (операции) и 

последователност на моделиране, 2) логически или подготвителен етап, 

свързан със създаване на ГИС база данни (представена по-долу), анализ на 

геопространствения контекст на обектите и идентифициране на основни 

географски фактори от значение за прогнозното моделиране, 3) практически 

етап, свързан с построяване на модела, осъществяване на математическия 

пространствен анализ, модифициране в зависимост от резултатите, 4) 

оценъчен етап, свързан с проверка (верификация) на прогнозите, анализ и 

оценка модела и 5) приложен етап, свързан с използването на модела при 

проучване и опазване на археологическото наследство, и планиране на 

разнообразни дейности. Тази последователност е спазена и при 

реализирането на прогнозния  модел, разработен в рамките на дисертацията. 

2.5.   Цифрови теренни модели 

Основата на повечето съвременни прогнозни модели е цифров теренен 

модел. Няколко са основните метода за създаването на такъв: дигитализиране 

на топографски карти, фотограметрия на ортофотографии и сателитни 

изображения, въздушно лазерно сканиране със системата LiDAR, заснемане с 

многолъчев ехолот на дъното на водни басейни и др. В тази подглава са 
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представени спецификите на тези технологии, както и предимствата и 

недостатъците им при използването им за целите на прогнозното моделиране. 

Фотограметричното създаване на цифрови теренни модели по сателитни 

изображения или ортофотографии е подходящо за обширни територии. 

Използването на такива модели е широко застъпено в прогнозното 

моделиране. Проблем е сравнително ниската разделителна способност на 

тези цифрови модели  (пиксели от 30, 20, 10 м) и наличието на неточности в 

хоризонтално и вертикално отношение.  

Въздушното лазерно сканиране има няколко основни предимства: 1) 

висока резолюция – устройството може да изпраща над 8000 импулса в 

секунда, което, съчетано с височината на полета, може да даде резултат от по 

няколко десетки регистрирани точки на квадратен метър, 2) географска 

прецизност на регистрираните точки – до 10-15 см по вертикала и 50-100 см 

по хоризонтала, 3) заснемане на терена под растителна покривка, 4) процесът 

по обработване на получените данни е автоматизиран и може да бъде 

осъществен в кратки срокове от малък екип специалисти и т.н. Системата 

може да сканира дъното на водния басейн (батиметрия), прилежащия бряг 

(алтиметрия), както и граничната брегова линия между тях, което я прави 

уникална и особено ценна за проучвания по крайбрежия. 

Сканирането с многолъчеви сонарни системи дава комплексна картина на 

морското дъно, като освен дълбочините, от получените данни може да се 

извлече разнообразна информация за типа на дънните седименти, за различни 

обекти на дъното от изкуствен и естествен произход и др. 

2.6.   Анализ на ландшафта и неговата еволюция 

Важен елемент от създаването на много прогнозни модели е анализът и 

реконструирането на палеоландшафта и неговата еволюция. Съвременният 

му вид е следствие от непрекъснати естествени процеси и от човешка 

дейност. Сред първите са: климатични промени, почвообразуване, пренос и 

отлагане на материали (образуване на наноси), ерозия и абразия, 
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флуктуациите на нивото на океаните и моретата, влияещи на подпочвените 

води на сушата, промяна на флората и фауната и т.н. Антропогенните 

влияния са разнообразни и са свързани с експлоатирането на природата, 

адаптацията към условията на заобикалящата среда и промените им, 

осигуряване на безопасност, комуникации и т.н.  

Реконструирането на палеоландшафта е свързано с редица 

интердисциплинарни проучвания, разкриващи отделни негови детайли. 

Геологията и геоморфологията проучват движенията на тектоничните плочи 

и на земната кора, седиментни, колувиални, денудационни, абразивни, 

алувиални процеси и създадените от тях форми, изместването на коритата на 

реките, флуктуациите на морското ниво, миграцията на брегова линия, 

образуването на морски тераси, на лимани, лагуни и други крайбрежни 

басейни, етапите на запълването им с алувий и седименти, формирането на 

пясъчни форми и т.н.  

Палеоботаническите и палеозооложките изследвания дават информация за 

палеофлората и палеофауната, промените, които настъпват с растителния и 

животинския свят, вследствие на естествени процеси и на човешката дейност. 

Микрофосилите са подходящи при определянето както на трайни, така и на 

кратковременни промени от различен характер. Формиралите ги организми 

обикновено са представени от многобройни индивиди, което предпоставя 

широкото им разпространение и равномерно отлагане в седиментите. 

Водните микроорганизми дават информация за температура и химичен 

състав на водата, размери на басейните, флуктуациите на водното ниво, 

човешката дейност, изразена основно в еутрофикацията и замърсяването на 

околната среда и т.н. От особен интерес при прогнозното моделиране и 

реконструирането на крайбрежните палеоландшафти са следните 

микроорганизми, представени накратко в дисертацията: диатомеи, 

хризофитни водорасли, остракоди, фораминифери, коколитoфори и др.  
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При проучванията за реконструиране на някогашните ландшафти са 

използвани данни от дистанционни наблюдения, които са подходящи при 

установяване на промяната на речните русла, абразирането на бреговете, 

формирането на морски тераси, промяната на морското ниво, мигрирането на 

крайбрежната линия, и т.н. Заснемане със (седиментен) сонар и/или 

многолъчев ехолот дава информация за древни речни корита и седиментни 

наслаги във водните басейни и т.н. 

2.7.  Видове прогнозни модели 

Прогнозните модели могат да бъдат разделени в две групи – (1) такива, 

чиито  прогнози са основани на богата база археологически данни и 

статистически изведени взаимовръзки между обектите и 

геопространствените им характеристики или (2) такива, чиито прогнози са 

основани на теории. Така се разграничават два подхода – индуктивен и 

дедуктивен. При индуктивния подход върху наличната база данни за 

археологическите обекти в даден регион са правени статистически изведени 

констатации относно връзката им с околната среда. При този процес са 

идентифицирани специфичните топографски характеристики на обектите. 

Следващата стъпка е идентифициране на места със същите или със сходни 

характеристики върху проучваната територия. Този подход е подходящ за 

региони, където са провеждани археологически проучвания и е натрупана 

богата база данни, която може да бъде използвана като основа за модела. Той 

обаче е неудачен, когато базата данни е непълна, което е често срещан 

проблем. Критиците на индуктивните модели изреждат редица слабости по 

отношение на базата данни, които рефлектират върху прогнозирането – 

недостатъчно изследвания за даден регион, различно качество на проучване и 

документиране, липса на унифицирани стандарти за археологическа 

документация, грешки при интерпретирането на обектите и техните 

ландшафти, липса на информация за географския им контекст и т. н. Друг 

недостатък е, че такъв модел няма възможност да идентифицира паметници 
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от тип, какъвто до момента не е регистриран. Този подход е трудоемък 

именно поради събирането на достъпната археологическа информация, 

проверяването на достоверността ѝ и трансформирането ѝ във вид, подходящ 

за ГИС манипулации и анализи. 

Дедуктивният подход е основан на теории, относно поведението на 

древните общества и вземането на решения за местата за обитаване или 

извършването на дадена дейност.  При него е необходимо добро познаване на 

археологическите култури, като условие за създаването на аргументирани 

предположения. Той не е зависим до такава степен от базата данни, което, 

често го прави по-реализуем – свързан е с по-малко средства и техническа 

работа (създаване на археологическа база данни, подходяща за статистически 

анализи), а и може да бъде прилаган за региони, където няма достатъчно 

проучвания и преките паралели с регистрирани обекти са невъзможни или 

ограничени. 

В повечето случаи прогнозните модели не могат да бъдат определени като 

индуктивни или дедуктивни, тъй като обикновено при създаването им са 

прилагани и двата подхода, но в различно съотношение. При индуктивните 

натрупването на база данни обикновено води до теории относно миналите 

общества и местата, които са предпочитали за дадени дейности, а от друга 

страна, дедуктивните подходи и създадените теории са основани на 

познаване на културите на обществата, което е постигнато чрез натрупване 

на емпиричен материал. 

2.8.  Верификация на прогнозните модели 

След като моделът е готов, той трябва да бъде тестван по предварително 

разработена стратегия. Именно тогава ще бъде установено дали неговите 

предположения отговарят на действителността. Това става чрез 

археологически разкопки или теренни обходи, дистанционни методи на 

изследване, вземане на проби със сонди и др. В зависимост от мащабите на 

проучваната територия и от наличните ресурси, може да бъде тествана 
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представителна част от цялата територия/акватория. Ако резултатите са 

положителни и моделът докаже надеждността си, може да се премине към 

неговото прилагане. 

В случаите, когато проверката покаже пропуски и неточност при 

прогнозирането, параметрите на модела трябва да бъдат променени, след 

анализиране на несъответствията между прогнозите и действителността. 

2.9.  Приложение на прогнозните модели 

Прогнозното моделиране намира широко приложение при проучването и 

опазването на културно-историческото наследство, а също така при 

планирането на дейности засягащи ландшафта и, съответно, потенциалните 

археологически обекти, които той съдържа. 

Научното му значение е главно при изследването на обширни, слабо 

проучени или непроучени територии. Осъществяването на теренен обход/ 

водолазен оглед върху голяма площ е начинание, изискващо сериозни 

финансови и технически средства, многочислен екип и продължителна 

теренна работа. Прогнозният модел дава възможност на изследователите да 

насочат вниманието си и да концентрират усилията си на определени места с 

по-висока вероятност за наличие на археологически обекти, като така 

спестява финансови средства и човешки ресурси и дава възможност за 

постигане на по-добри резултати. Това е особено удачно при области със 

слаборазвита или несъществуваща пътна инфраструктура и при 

труднодостъпни територии като гористи, блатисти, скалисти, планински 

местности и при изследването на водни басейни. Проучването на дъното на 

морета и други водоеми е свързано с изразходването на сериозни финансови 

средства, ангажирането на екип от специалисти и използването на често пъти 

трудно достъпна техника като подводници, апарати с дистанционно 

управление, ехолоти, сонари, водолазна екипировка и т.н. То е силно 

зависимо и от условията на околната среда – температура и прозрачност на 

водата, дълбочина на провеждане на теренната работа, течения и т.н. 
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Практиката показва, че тоталното обследване на дадена акватория трудно 

постига положителни резултати и поради натрупаните седименти.  

Друго предназначение на прогнозните модели е опазването и 

управлението на културно-историческото наследство там, където няма 

достатъчно детайлна археологическа карта. Сведенията, които предоставят 

прогнозните модели, са използвани от институциите, които следят за 

опазване на археологическите паметници и техните ландшафти, като въз 

основа на прогнозните карти те контролират извършването на дейности в 

поверените им региони – осъществяване на инфраструктурни проекти, 

експлоатиране на природни ресурси, строителство, селскостопански 

дейности и т.н. 

Някои специалисти се отнасят критично към използването на прогнозни 

модели при вземането на решения относно предпазването на 

археологическите паметници. Според тях оценяването на дадена територия с 

нисък археологически потенциал и разрешаването на дейности там, е 

рискована и безотговорна практика. Те приемат използването на 

прогнозиране при защита на културно-историческото наследство единствено 

при ограничаването на дейности и налагането на предпазни мерки.  

Друг основен потребител на прогнозни модели са държавни институции и 

частни компании, осъществяващи мащабни дейности засягащи ландшафта. 

Съобразяването с археологическите паметници е важна част от планирането 

на такъв тип начинания. Понякога един археологически паметник може да 

осуети предприетото начинание или да го забави и оскъпи значително. Ето 

защо често пъти инвеститори и изпълнители поръчват прогнозни модели и 

разработват проектите си въз основа на получената информация. 

Всеки прогнозен модел, съответно създалият го екип, носи голяма 

отговорност, от една страна, към културно-историческото наследство, а от 

друга, към инвеститорите, които зависят и се съобразяват с него. Грешното 

прогнозиране може да е причина за разрушаването и безвъзвратната загуба 
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на безценни археологически паметници и информация или за неудачното 

влагане на средства и усилия в дадено начинание. При използването на 

прогнозен модел трябва да се има предвид, че неговите резултати са 

всъщност едно аргументирано предположение. Той може да даде указания, 

насоки и препоръки, но винаги остава рискът от грешно прогнозиране, който 

на този етап е неизбежен. 

Някои неудачни модели и последствията от грешно прогнозиране са 

причина за критицизъм и скептично отношение към този археологически 

метод. От втората половина на  80-те години на 20 в. са провеждани редица 

научни дискусии относно надеждността на теориите и методите, върху които 

са основани прогнозните. Основните критики са, че никой прогнозен модел 

не може да бъде 100% точен и да предвиди местоположението на всички 

археологически обекти, че прогнозното моделиране е скъпоструващ метод, 

който показва очевидни факти – концентрацията на обекти около важни за 

човешкото съществуване и поминък природни ресурси и топографски 

особености, че доверяването на прогнозен модел може да постави под риск 

неизвестни археологически паметници и др.  

Фактът, че в началото на 21 в. прогнозното моделиране намира широко 

приложение при редица археологически дирения, опазването и управлението 

на културно-историческото наследство, както и при планирането на 

строителни и производствени дейности, е красноречиво свидетелство за 

ползата му и успешното му прилагане. Натрупаният опит при многото 

реализирани проекти е основа за успешното създаване на модели, при които 

в максимална степен да бъдат намалени рисковете и постигани положителни 

резултати. 

2.10.  Развитие на археологическото прогнозно моделиране  

През около 40 годишната си история прогнозното моделиране бележи 

сериозно развитие, основано на редица реализирани проекти. To се обособява 

като самостоятелно направление в археологията към края на 70-те и началото 
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на 80-те години. Възникването му е свързано с развитието на т. нар. 

Археология на селищните модели, създадена през 50-те и 60-те г. на 20 в., 

като опит да бъдат обяснени принципите, на които се основават 

възникването, съществуването и функционирането на селищата и селищните 

системи. Първоначалните проучвания са сведени основно до натрупването на 

информация и извеждането на заключения относно характеристиките на 

селищния модел за даден район. От 60-те години анализирането на 

селищните структури се свързва тясно с географията, което  дава 

възможности за надлокални проучвания. От 70-те години употребата на 

компютри открива широки перспективи пред това археологическо 

направление. С новите технологии могат да бъдат събирани, съхранявани и 

статистически анализирани големи количества данни, да бъдат извършвани 

разнообразни пространствени анализи. Въз основа на натрупания емпиричен 

материал са създадени различни направления и теории в археологията като 

теория на географския детерминизъм, ландшафтна археология, Site 

catchment theory, Cost surface theory, археология на антропогенните 

ландшафти, прогнозно моделиране и др.   

Първоначално прогнозното моделиране се развива като теоретична 

концепция, възможен и перспективен подход в археологическото проучване. 

През 70-те години на 20 в. са направени първите опити за практическото му 

прилагане. След реализирането на успешни прогнозни модели за селищни 

образувания започва използването му и за други типове археологически 

обекти – временни лагери на ловци и събирачи, места свързани с 

икономически дейности и пр. 

От възникването на археологическото прогнозно моделиране до днес са 

създадени редица модели с различно предназначение, мащаби и резултати. 

Някои са фокусирани върху определен тип обекти, докато други целят 

идентифицирането и локализирането на всички паметници в изследвания 
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регион. Всеки модел е специфичен и уникален, свързан с особеностите на 

обектите, които изследва и спецификите на средата, в която са ситуирани.  

Създаването на прогнозни модели е застъпено в различна степен в 

различните държави. Водещи са САЩ и Канада, като причините за това са 

законодателството, неговото съблюдаване, политиката за съкращаване на 

бюджетни разходи, широкото прилагане на ГИС и др. 

През 1966 г. в САЩ е приет Национален указ за защита на миналото (The 

National Historic Preservation Act). С него е регламентирано издирването на 

археологически обекти и включването им в Списъка на националните 

исторически забележителности, а също така оценяването на влиянието на 

проекти, финансирани или разрешени от държавата, върху историческите 

паметници. Невъзможността да бъдат проучени чрез тотален теренен обход 

огромните неизследвани територии, от една страна, а от друга – 

необходимостта от сведения за тези области, нужни за правилното им 

управление, води към удачното решение на проблема чрез прилагането на 

прогнозни модели. Резултатът е създаването на множество модели за 

различни региони, основно – националните паркове. За съжаление сновната 

част от тях не стават обществено достояние, а остават в архивите на 

поръчителите. 

Важна роля за опазването и управлението на културното наследство, а 

оттам и на прогнозното моделиране в Европа имат Европейската Конвенция 

за опазване на археологическото наследство, приета в Ла Валета, Малта, 

през 1992 г. и  Европейска конвенция за ландшафта приета на 20.10.2000 г. 

във Флоренция и влязла в сила на 1.3.2004 г. Основни техни постулати 

засягат ангажиментите на ратифициралите ги страни да провеждат активна 

политика за идентифициране, документиране, опазване и проучване на 

археологическите обекти и техните ландшафти чрез обезпечаване на 

необходимата законова среда, създаване и подкрепяне на институции, 

гарантиращи качественото прилагане на принципите на конвенцията, и 
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залагането в бюджета на средства, необходими за осъществяване на 

поставените цели. В отделните държави конвенциите имат различно влияние 

и последствия. При някои те засягат и прогнозното моделиране, което е 

възприемано като силен инструмент за проучване, контрол, планиране, и 

средство за намаляване на бюджетни разходи. Там прилагането му е 

възприето като обичайна практика. 

Най-мащабните, амбициозни и високобюджетни прогнозни модели са 

реализирани в САЩ. Такъв е прогнозният модел на щата Минесота 

(Minnesota Archaeological Predictive Model), създаден от Министерството на 

транспорта (Department of Transportation) с цел избягване на зони с висока 

вероятност за наличие на археологически обекти при развиването на пътната 

инфраструктура. Проектът е разработен в периода 1995-1998 г., като е 

доразвиван през следващите години. Крайният резултат е прогнозна карта с 

размери на пикселите 30х30 м² за цялата територия на щата (225 365 кв. км.). 

Пикселите са разделени в три категории – с висок, среден и нисък 

археологически потенциал. Ползвател на прогнозните карти е държавната 

администрация, отговорна за културно-историческото наследство. Бюджетът 

за създаването му е 4,5 млн. USD. Икономическата оценка е, че през първите 

две години от прилагането му разходите, предвидени за теренни обходи и 

проучвания, свързани с планирането на инфраструктурни проекти, намаляват 

с 6 млн. USD. Спестените средства за периода 2009-2012 са по 5 млн. долара 

за година.  

Първата европейска държавна прогнозна карта е създадена през 1997 г. в 

Холандия. Проектът е финансиран от правителството чрез Холандския фонд 

за научни изследвания. Моделът има противоречив успех. Причината е, че 

наличната археологическа база данни за страната е непълна и не отговаря на 

реалната археологическа ситуация. В някои райони проучвания не са 

провеждани, което прави невъзможно създаването на надежден прогнозен 

модел за тях. Моделът е доразвиван и усъвършенстван през следващите 
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години, но прилагането му е сведено едва до начални етапи на планиране на 

проекти, без да бъде възприеман като сигурен източник на информация. 

В дисертацията са представени примери и за други прогнозни модели. 

Специално внимание е отделено на тези за археологически обекти под вода. 

Успешен пример за такъв модел е разработеният от А. Fisher  за датската 

национална агенция за околната среда и горите (National Forests and Nature 

Agency) през 70-те и 80-те години на 20 в. Целта му е локализиране на 

риболовните места на мезолитното население в някои области на Датското 

крайбрежие, използвайки съвременните топографски характеристики. 

Моделът е създаден въз основа на археологически и етнографки данни, чрез 

които са определени предпочитаните места за риболов от местното население 

в миналото, които обикновено съвпадат и със съвременните. От етнографски 

източници е известно, че в началото на 20 в. местните рибари са използвали 

съоръжения и техники, сходни с тези на мезолитното население. Моделът е 

съобразен с еволюцията на ландшафта и най-вече с покачването на морското 

ниво.  Опитът е успешен – на над 80% от посочените от модела зони с висока 

вероятност за наличие на търсените обекти са открити такива. На някои от 

потенциалните места някогашните ландшафти са значително променени 

вследствие на активни седиментни процеси. Там не са правени сондажи с цел 

проверка на прогнозите, което допълнително увеличава вероятността за 

успеваемост на модела. 

Въпреки добрите резултати, прилагането на прогнозното моделиране за 

водни басейни не е активно продължено и доразвито в Европа. Малко са 

подобните проекти и в Америка. Един от тях е моделът на М. Faught, който 

изследва праисторическите индиански култури в щата Флорида. 

От средата на 80-те години на 20 в. М. Faught провежда експедиции в 

акваторията на Мексиканския залив, Флорида. Южният континентален шелф 

на Северна Америка представлява залята при покачването на морското ниво 

суша. Реконструирането на етапите на покачването на водата показват, че по 
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време на най-ранното известно на този етап заселване на полуостров 

Флорида в края на плейстоцена (11 000 BP) от представители на културната 

група кловис (Clovis), древната брегова линия е била с около 40 м под 

настоящата. Това прави тази обширна залята ивица зона с вероятност за 

наличие на археологически обекти. Поради равнинния терен и слабия му 

наклон тя е с ширина над 10 км. 

При проучванията си M. Faught създава прогнозни модели, които да 

насочат експедициите към местата с по-голям археологически потенциал. 

Прогнозите са направени въз основа на наблюдения на селищните модели, 

разпространението на обекти и артефакти на сушата, на адаптацията на 

населението към променящата се околна среда и др. Анализът на наличната 

археологическа база данни показва, че най-висока концентрация на обектите 

има покрай реките, в близост до устието им в морето, при извори или други 

карстови форми. Места с по-голяма вероятност за откриване на артефакти са 

находищата на кремъци и други минерали с подходящи качества за 

изработване на сечива. Това обикновено са скални хребети, където са 

добивани суровините и изработвани сечивата. Падините (разломите) покрай 

и в речните корита са места, където са откривани както артефакти, така и 

добре запазени останки от палеофлората и палеофауната. 

Основните проучвания са съсредоточени покрай палеокоритото на река 

Aucilla в Апалачкия залив, Северозападна Флорида. Морското дъно там 

представлява удавена обширна и полегата речна долина с карстов произход. 

Набраздена е от карстови процеси. Над равния релеф се издигат варовикови и 

кварцови скали, по-устойчиви от карста. Експедициите достигат до 17 км 

отстояние от съвременния бряг. Дълбочината в тази зона е между 3,5 и 6 м.  

Между 1986 и 2001 г. са проведени водолазни спускания на 52 места, като 

на 35 от тях са открити археологически находки, което прави 67 % 

успеваемост на прогнозирането. През 2001 г. при водолазни спускания на 7 

места, на 6 от тях са регистрирани следи от човешка дейност, което покачва 
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процента на успех на 85%. До 2003 г., са открити общо 33 обекта1, от които 

са събрани над 4000 кремъчни артефакти. Повечето са регистрирани на 

отстояние 6-9 км от съвременната брегова линия. При изследването на 

потенциалните зони освен теренни огледи са правени и неголеми (до 0.5 м 

дълбочина) археологически сондажи. Основното количество артефакти обаче 

са открити върху позитивни форми на релефа, където древните залети терени 

не са покрити от седименти. Констатирано е, че дори тънък слой натрупвания 

скрива артефактите и създава условия за развитие на флора и фауна, които 

допълнително затрудняват археологическите огледи. 

В дисертацията са представени и други прогнозни модели за акватории, 

които обаче не постигат такива положителни резултати. 

2.11.  Прогнозното моделиране в България 

Въпреки че прогнозното моделиране се е наложило като важен метод в 

съвременната археология, то е съвсем ново направление за българската 

археология. Основен принос при въвеждането му в България има Центърът за 

подводна археология (ЦПА) с проекта си „Създаване на прогнозни модели за 

идентифициране на археологически обекти по Българското Черноморско 

крайбрежие в ГИС среда”, представен в увода по-горе. ЦПА към МК е 

институцията отговорна за проучването и опазването на археологическото 

наследство под вода, в акваторията под българска юрисдикция. То е под 

сериозен риск и е системно и прогресивно унищожаванo вследствие на 

строителни и драгажни дейности, иманярство и любителско 

колекционерство, замърсяване и естествени разрушителни процеси. Условие 

за опазването на обектите е идентифицирането и регистрирането им, 

определянето на археологически защитени зони около тях или провеждането 

на археологически разкопки и консервационни дейности. Със съзнанието, че 

системното издирване на подводни археологически обекти е бавно, 

                                                
1 Място, на което са открити повече от 10 артефакта е обявявано за археологически обект и вписвано в 
археологическия регистър на щат Флорида. 
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трудоемко и скъпоструващо начинание, силно зависимо от условията на 

околната среда, ЦПА създаде прогнозни модели, с които предложи и 

методология за прогнозно моделиране, адекватна на условията в България. 

Условие за успеха на проекта е обезпечаването на качествен цифров теренен 

модел чрез въздушно лазерно сканиране – LiDAR със системата Hawk Eye II, 

която едновременно сканира сушата и морското дъно. Сканирането е 

осъществено от компанията Blom Aerofilms Ltd, световен лидер във 

въздушната фотограметрия и цифровото картиране. Събраните алтиметрични 

и батиметрични данни са обработени от Катедра „Картография и ГИС” към 

СУ посредством софтуерната платформа GRASS GIS. Създаден е цифров 

теренен модел с пространствена резолюция (размер на пикселите) от 1 м за 

сушата и 5 м за морското дъно. 

Част от сканираната акваторията е допълнително заснета с многолъчев 

ехолот от екип с ръководител Л. Димитров от Института по океанология, 

БАН, като целта е доставянето на допълнителна батиметрична информация и 

сравняване на резултатите от двата типа документиране на морското дъно. 

Създадените прогнозни модели ще бъдат използвани от ЦПА както при 

проучването, така и при опазването на културно-историческото наследство 

под вода. Крайна цел на екипа на проекта е, чрез успешното му реализиране, 

прогнозното моделиране да бъде въведено като конвенционален метод в 

българската археология. Желанието на екипа е интегрирането на прогнозните 

карти към Археологическата карта на България и въвеждането на подобна 

практика за българската археология. 

Проектът на ЦПА е пионерски не само за България, но и за световната 

археология. Причините са две: 1) използването на батиметричен LiDAR за 

археологически цели и при прогнозно моделиране и 2) създаване на 

прогнозни модели за различни прогнозируеми обекти на дадена акватория. 
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3. Глава ІІ. ПРОГНОЗЕН МОДЕЛ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 

КРАЙБРЕЖНИ СЕЛИЩА ОТ КЪСНОХАЛКОЛИТНАТА И 

РАННОБРОНЗОВАТА ЕПОХА ПО МЕДНОРИДСКО-

СТРАНДЖАНСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ 

Глава ІІ е посветена на създаването на прогнозен модел за 

идентифициране на крайбрежни селища от КХЕ и РБЕ по Медноридско-

Странджанското крайбрежие и по-точно в района сканиран с LiDAR – от 

залива пред устието на р. Ропотамо до залива северно от гр. Царево. Главата 

е разделена на три части. Първата разглежда накратко някои особености на 

геоморфологията и геологията на района, от значение при анализа на 

топографския контекст на обектите и промяната на ландшафта. Втората 

представя праисторическите селища по Западното черноморско крайбрежие. 

Въз основа на анализ на геопространствените им характеристики са 

идентифицирани факторите, които взимат участие при прогнозното 

моделиране. Третата част е посветена на същинското прогнозно моделиране 

– построяването на модел. 

3.1. Геоморфология на Медноридско-Странджанското крайбрежие и шелф 

В началото на тази подглава е представена общата характеристика на 

геоморфологията на Медноридско-Странджанското крайбрежие, която 

включва териториален обхват, водещите геоморфоложки форми, геоложката 

им структура и създалите ги тектонични и неотекточнични процеси. 

Направен е кратък преглед на еволюцията на Черноморския басейн, изиграла 

основна роля при формирането на облика на крайбрежието. 

Описани са някои от основните релефообразуващи екзогенни и ендогенни 

процеси по Медноридско-Странджанското крайбрежие – движения на 

земната кора, абразия, еолични и алувиални процеси, седиментация и др., 

както и някои геоморфоложки форми от особено значение при 

прогнозирането на крайбрежните селища от КХЕ и РБЕ, а именно: лимани, 

лагуни, езера и блата, плажове и дюни, морски и речни тераси и др. Техният 
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анализ е от особено значение при установяването на топографския контекст 

на селищата, на причините довели до напускането им и на възможностите за 

съхраняването на археологически обекти в ландшафта.  

Постепенното прогресивно покачване на относителното морско ниво през 

холоцена, протичащо в редуващи се цикли на регресии и трансгресии, води 

до заливане на древното крайбрежие и на разположените там обекти. Друг 

фактор за удавянето на крайбрежните зони са негативните движения на 

земната кора, характерни за района и особено за зоните на пониженията – 

речните долини, лагуни, лимани и езера. Тези процеси предизвикват 

удавянето на крайбрежните древни речни долини и изместването на устията 

им към вътрешността. Заедно с промяната на бреговата линия се образуват 

(нови) лимани и заблатени площи, като процесът е бил поетапен. Удавените 

речни долини и тераси акумулират седименти и постепенно се превръщат в 

морски тераси. Седиментите покриват и археологическите обекти. 

Приустиевите части на реките са заблатени, като в зоната на заливните 

тераси, блатата и лиманите са натрупани мощни алувиални наслаги. 

Формирането на крайбрежната линия е повлияно значително от абразията, 

особено активна при промяната на относителното морско ниво и в периодите 

на климатичните промени. Тя е най-силна в контактните зони между 

различни литографски структури, при разломите, където скалите са лесно 

разрушими, и при носовете, които са подложени на най-силна вълнова и 

ветрова дейност. Процесът е най-интензивен при варовиковите скали и 

клифовия тип бряг, заемащи значителна част от изследвания район. Най-слаб 

е в плажовите участъци, където се установява режим на относително 

равновесие, а среден – при по-устойчивите вулканични и интрузивни скали. 

Покачването на относителното морско ниво и действието на абразията 

водят до редуцирането на по-издадените в миналото носове, които в някои 

случаи са оформяли заливи и защитени от някои морски ветрове крайбрежни 

територии. Изместването на древната брегова линия навътре в сушата води 
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до оформяне на нови заливи на местата, които в миналото са представлявали 

понижения (предимно речни долини), защитени от ветровете от околни 

възвишения и са били подходящи места за обитаване. Поради тази причина 

потъналите селища от КХЕ и РБЕ по Южното Българско Черноморие са 

откривани в акваториите на защитени заливи, които като такива са служели 

за пристанища в от превръщането им в заливи до днес. 

Важен фактор при трансформирането на крайбрежната зона е създаването 

на пясъчни форми – плажове, дюни и морски тераси, в следствие от еолична 

и вълнова дейност, които са оформени в някогашните крайбрежни долини, 

поради което имат особено значение при прогнозното моделиране, тъй като 

именно това са местата, където могат да бъдат очаквани праисторически 

обекти. От друга страна, трябва да се има предвид динамичният характер на 

пясъчните форми и особено на дюнните образувания, т.е. те не са статични, а 

са се образували, премествали, разрушавали и т.н. 

Покачването на относителното морско ниво, движенията на земната кора, 

изместването на бреговата линия, абразията на брега, формирането на 

лимани, лагуни и блата и/или тяхното поетапно изместване, оформянето на 

плажове и дюни, запълването на речните долини с алувиални натрупвания, 

покриването на морското дъно със седименти и образуването на морски 

тераси, са фактори, с които е съобразен прогнозният модел. 

3.2.  Праисторически селища по Българското Черноморие 

За установяването на основни геопространствени характеристики, 

привлечени при създаването на модела, са анализирани праисторическите 

селищни обекти от Българското Черноморие и по-точно тези, които са били, 

или които има вероятност да са били разположени в непосредствена близост 

до морето. Акцентирано е върху онази информация, която е от значение за 

прогнозното моделиране, а именно: 

1) геопространствения им контекст днес, 2) геопространствения им 

контекст по време на възникването и обитаването им, 3) характер на 
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селищата (открити селища, селищни могили, наколни селища), 4) хронология 

на съществуването им, 5) поминък и основни стопански дейности, 6) промяна 

на околната среда в района на селищата, 7) прекратяването на обитаването 

им, 8) съхраняването им като археологически обекти. 

Представени са резултати от археологически разкопки, обходи и подводни 

огледи, а също така от интердисциплинарни проучвания: палеоботанически, 

палеозооложки, геоложки, геоморфоложки, почвени, геофизически 

изследвания и т.н. Въз основа на тези данни е направен опит за теоретично 

реконструиране на околната среда и ландшафт по време на възникването и 

функционирането на някои от селищата и промените, настъпили по-късно. 

При представянето на обектите е следвана географската им 

последователност от север на юг. По-обширна информация съдържа 

описанието на селищата по Медноридско-Странджанското крайбрежие. 

Анализът на обектите е ограничен до Добруджанското крайбрежие поради 

различното геоморфоложко развитие на тази платформена платовидна 

морфоструктура. Там са проявени активни позитивни движения на земната 

кора, за разлика от Медноридско-Странджанското крайбрежие и района на 

Варненските езера, където са проявени негативни движения. Също така 

основен фактор върху формирането на палеогеографията на Добруджанското 

крайбрежие е силното влияние на р. Дунав. Флората и фауната там имат (в 

миналото и днес) предимно горско-степен характер. Климатът също е 

различен от този на Медноридско-Странджанското крайбрежие. 

При представянето им селищата са разделени на две основи групи: 1) 

съществували през КХЕ и РБЕ и 2) датирани през праисторически периоди 

извън този хронологически диапазон. Разделянето им е предпоставено от 

необходимостта от идентифициране на селища, обект на прогнозиране, със 

сходни топографски характеристики. Такива са тези от КХЕ и РБЕ, чиито 

сходства са отбелязани от изследователите и са анализирани в 

дисертационния труд. За да бъде аргументирано обединяването им в една 
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„топографска група” е направено сравнение с обектите от неолита по 

Южното българско крайбрежие. Разположението им показва съществени 

различия.   

Потъналите селища от КХЕ и РБЕ могат да бъдат определени като 

крайбрежни в тесния смисъл на думата. Те са били разположени в близост до 

морето и изборът на място е бил продиктуван от търсенето на тази близост. 

Проучванията на околната им среда и на археологическите материали 

(екофакти и артефакти) показват, че става въпрос за по-особени селища, 

различаващи се от тези във вътрешността както по топографските им 

характеристики, така и по материалната култура и стопанство. Фактът, че 

населението на селището при Китен не развива интензивно земеделие и 

животновъдство, за разлика от използването на естествените ресурси, като 

лов, дава повод да предположим, че то е било ангажирано с друга стопанска 

или производствена дейност, която би обяснила местозаселването и връзката 

му с морето. При селището в Созополското пристанище земеделието също 

няма мащабите на това от синхронни обекти от вътрешността. 

Неолитни селища са откривани както непосредствено до съвременната 

брегова линия, така и на високи надморски тераси. Всички те са разположени 

на терени по-открити към морето от съвременна гледна точка, отколкото 

селищата от КХЕ и РБЕ. По всяка вероятност през неолита относителното 

морско ниво е било значително по-ниско от съвременното и известните 

селища по крайбрежието са били отдалечени от древната крайбрежна линия. 

Друга разлика е, че известните селищата от неолита по Медноридско-

Странджанското крайбрежие не са ситуирани покрай големи реки. В 

дисертацията е отбелязано, че е възможно в бъдеще да бъдат открити такива 

покрай крайбрежните реки, както и разположени в непосредствена близост 

до съвременната им брегова линия, днес под вода. 

При анализа на крайбрежните селища са разгледани още редица въпроси, 

тясно свързани с местоположението им, а именно: строителните им 
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особености, стопанството им и по-точно земеделието, животновъдството, 

ловът,  риболовът, търговията. 

Топографски сходства и разлики на селищата от КХЕ и РБЕ 

В края на КХЕ крайбрежните селищата са залети от морска трансгресия. 

Тя е последвана от фаза на регресия, вследствие на която залетите по-рано 

зони се превръщат отново в суша. През РБЕ по Северното и Южното 

черноморско крайбрежие възникват нови селища край морето, на същите или 

на сходни места като тези от КХЕ. Там, където две селища се припокриват е 

установен стратиграфски хиатус. В края на РБЕ селищата са залети  от 

следваща морска трансгресия.  

Тези хронологически и стратиграфски особености пораждат някои 

основни въпроси: каква е съдбата на напусналото ги население, колко е 

продължил периодът отразен стратиграфски с хиатуса между хоризонтите от 

КХЕ и РБЕ, какъв е произходът на населението основало селищата през РБЕ 

и др. Тези основни проблеми са представени синтезирано в дисертацията. 

Наличната информация за крайбрежните селища показва, че тези от КХЕ, 

както и тези от РБЕ навярно не са били синхронни, а са възниквали в 

различен момент и са имали различна продължителност на обитаване. Остава 

открит въпросът дали са напуснати едновременно, веднъж в КХЕ и веднъж в 

РБЕ, или не. Логично е да предположим, че ако изоставянето им е следствие 

от промени в околната среда и преди всичко от покачването на морското 

ниво, то селищата са престанали да функционират в близък хронологически 

интервал. Те са били разположени на сходно надморско ниво, но не на едно и 

също, и въпреки топографските им сходства, всяко е имало своите локални 

особености. Флуктуациите са ги засегнали по различен начин и навярно в 

различен момент от морската трансгресия. Правилният подход при 

изследването на този проблем е преди всичко индивидуалното проучване на 

всеки обект. 
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Анализът на крайбрежните селища от КХЕ и РБЕ показва съществени 

разлики между обектите по Северното и Южното Българско Черноморие, а 

така също и на отделните обекти един от друг. Те се различават по 

материална култура, стопанство, строителни особености, разположение и т.н. 

Естествените процеси, формиращи ландшафта, също са различни за всеки 

един район по Западното Черноморие. Различията помежду им и липсата на 

достатъчно фактологичен материал не дават възможност за установяване на 

селищни модели, както за обектите от двете епохи, така и за тези от 

различните региони по Черноморието в рамките на всяка епоха. Въпреки 

установените различия, между селищата съществуват някои устойчиви и 

важни сходства в топографските им характеристики, които са използвани при 

прогнозното моделиране. Това е тясната им връзка с морето, основана най-

вероятно на търговия или друга, все още неустановена стопанска дейност, 

защитеността им от морските ветрове, близостта им до река или лиман, 

малкият наклон на терена, върху който са разположени, близките нива, на 

които са открити културните хоризонти и др. Общите топографски 

характеристики са представени и анализирани в дисертационния труд. 

1)  Близост до река. 

Основен въпрос касаещ топографията на крайбрежните селище е какъв е 

бил характерът на водния басейн на чийто брегове са били ситуирани те. 

Дали през КХЕ и РБЕ това е бил силно вдаден в сушата морски залив, 

защитен от директни морски ветрове, дали е бил сладководен или бракичен 

лиман, или река. В някои свои статии И. Иванов отбелязва, че през ХЕ и БЕ 

Варненските езера са представлявали дълбок морски залив достигал до гара 

Разделна. В други статии той оставя въпроса за характера на водния басейн 

отворен. Е. Божилова и М. Филипова-Маринова, направили поленови 

анализи на културни пластове от Варненското езеро, констатират че 

селищата са се намирали на брега на сладководен басейн, въпреки че не 

изключват навлизането на морска вода. Интердисциплинарните изследвания, 
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съпътстващи проучванията на селищата по Южното Черноморие (Созопол и 

Китен), показват, че те са били разположени в близост до бракични басейни, 

лимани, образувани покрай долното течение на близките реки. При коя фаза 

или фази на трансформирането на тези водоеми са съществували селищата не 

е напълно изяснено. Единствената сигурна констатация, която може да бъде 

направена е, че селищата са били разположени в долните части на древни 

речни долини. Такова местоположение е давало редица предимства: 

удавените части на речните долини са представлявали добре защитени 

морски заливи, големите реки предлагат комуникационна връзка с морето и с 

вътрешността, в речните крайбрежни долини има по-плодородни почви 

необходими за земеделие и животновъдство, тези райони са характерни с по-

богата флора и фауна, денивелацията на терена на тези геоморфоложки 

форми е със слаб наклон към трасето на реката и към морето, което е 

благоприятствало селищния живот. Проблем при използването на тази 

характеристика е миграцията на речните корита в рамките на долините от 

времето на КХЕ насам.  

2) Защитеност от ветрове.  

Доминиращите ветрове в района на Южното Западно Черноморие днес са 

от север (С), североизток (СИ) и изток (И).  Местоположението на 

потъналите селища по Медноридско-Странджанското крайбрежие дават 

основания да предположим, че такава е била ситуацията и при 

съществуването им. Ветровете са особено силни през зимните, есенните и 

ранните пролетни месеци и правят крайбрежните райони трудни за 

обитаване, тъй като предизвикват ниски температури, повишена влажност, 

вълнение и т.н. Поради тези причини всички крайбрежни селища от КХЕ и 

РБЕ са били ситуирани на закътани места. Проблем при използването на 

характеристиката е силното абразиране на древните носове, оформяли заливи 

и защитавали селищата от тези ветрове, вследствие на което местата, на 
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които са откривани днес някои крайбрежни обекти от КХЕ и РБЕ са директно 

изложени на морските ветрове.  

3) Наклон на терена 

При съществуването си селищата са били разположени в речни долини, 

върху склонове с малък наклон. Тези зони обаче са претърпели значителни 

ландшафтни промени от КХЕ и РБЕ до днес. Долините на реките са 

погребани с дебел пласт алувий, а в морските заливи са натрупани 

седименти. Поради тези причини прогнозният модел трябва да се съобрази не 

с древния релеф, а със съвременния, който при крайречни долини, морски 

тераси, дюни, плажове, дъното на лимани и блата е твърде малък – 0°-2°/5°. 

4) Ниво на обектите 

Все още няма еднозначен отговор на въпроса какво е било отстоянието на 

селищата от бреговата линия и какво е било нивото на морето по време на 

обитаването им. Фактът, че всички потънали селища са разположени на 

сходно ниво показва, че то е било продиктувано от това на морето. Основна 

трудност при анализа на нивото на обектите е слабата проученост на някои 

от тях и липсата на топографска информация в публикациите. Това е особено 

вярно за Варненските езера, където с малки изключения археологически 

разкопки не са правени. 

Сравнението на нивата на селищата показва незначителни разлики между 

тези във Варненските езера и тези по Медноридско-Странджанското 

крайбрежие. За сходната им дълбочина са допринесли движенията на земната 

кора, които и за двата района са негативни. При лимана на Дяволска река 

съвременните движения са 1.69 мм, а за Варненските езера – 2.16 мм/г.  

При различните селища културните пластове са на дълбочина между –3 и 

–10 м. Доколкото може да се установи от драгажната работа обектите в 

западната част на Варненските езера, поради наклона на долината на изток, 

са се намирали на по-високо надморско ниво, в резултат на което днес са на 

по-плитко. Обектите „Аспарухово” и „Езерово” са на 8.5 м дълбочина, а 
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„Арсенала” – на 8 м, стойности близки до тези, на които са установени 

културните нива на селищата по Медноридско - Странджанското 

крайбрежие, където средната дълбочина на културните пластове е –8 м, а 

диапазонът е между –10 м (Китен) и –7 м (Ропотамо ?). Върху всички обекти 

обаче е натрупан дебел пласт седименти. Именно с дълбочината на неговата 

повърхност е съобразено прогнозирането. 

5) Експозиция на терена 

Поради доминиращите северни (С), североизточни (СИ) и източни (И) 

ветрове в района на Медноридско-Странджанското крайбрежие 

предпочитаните места за заселване са южни (Ю), югозападни (ЮЗ) и западни 

(З) подножия на хълмове, които са защитавали селищата.  

3.3.   Прогнозно моделиране на селища от КХЕ и РБЕ по Медноридско-

Странджанското крайбрежие в ГИС среда 

Тази част на дисертационния труд е посветена на създаването на 

прогнозни модели в ГИС среда за изследваните обекти. Тя е структурирана в 

три раздела. Първият е посветен на изграждането на  географска база данни 

(ГБД), необходима за прогнозното моделиране, втората – на използваните 

подходи и ГИС методи, а третата на  конкретното създаване на прогнозни 

модели за изследвания район. 

Географската база данни представлява съвкупност от взаимосвързани и 

структурирани пространствени и атрибутивни данни, позволяващи да се 

опише или анализира дадена реална система. Обикновено създаването на 

ГБД е най-трудоемкият, продължителен и скъпоструващ процес при 

прогнозното моделиране. Той минава през три основни етапа: 1) 

концептуален – изясняване на предназначението на базата данни и основните 

функции, които тя трябва да изпълнява; 2) логически – обособяване на 

логическите връзки между отделните части от базата данни и създаване на 

концепция за структурата ѝ; 3) физически – същинско разработване на базата 

данни и въвеждане на необходимата информация. Потребността от 
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геоинформационното обезпечаване на прогнозния модел налага, освен 

привличането на съществуващи данни, и генерирането на нови чрез работа на 

терен, анализи с ГИС и др. Тъй като наличните данни са с различни 

произход, формати, мащаби, координатни системи и т. н., всички те трябва да 

бъдат сведени до общи параметри, така че да бъдат взаимно допълващи се и 

взаимно интегрируеми, като така създават единна информационна система. 

Референтна координатна система, на която е подчинена базата данни е: 

Универсална трансверсална меркаторова проекция (UTM), зона 35N с 

референтен елипсоид на Световната геодезична система (WGS 1984).  

Основни елементи на ГБД за прогнозния модел са: векторен точков слой 

на крайбрежните селища от КХЕ и РБЕ, обединяващ пространствена и 

атрибутивна информация, векторен слой на хидрографската система, базови 

топографски карти от (М 1:50 000 от 1980-1985 г., М 1:5000 от 1982-1983, М 

1:40 000 от 1899-1910 г., М 1:126 000 от 1877-1878 г и др.), тематични карти 

(почвени М 1:25 000, геоложки, геоморфоложки и др.), сателитни 

изображения, цифрови батиметрични и елевацонни модели, създадени с 

данни от: 1) въздушно лазерно сканиране (LiDAR), 2) сканиране с 

многолъчев ехолот и 3) изработени чрез фотограметрия на сателитни 

изображения. Въз основа на цифровия теренен модел са генерирани и 

следните слоеве: изолинии, наклон на терена, експозиция на склона, 

видимост, височинно разпределение, мрежа на водните потоци и др. 

Особено внимание е обърнато на изработването на онези слоеве, 

отговарящи на общите топографски характеристики на селищата, привлечени 

при прогнозното моделиране. 

1)  Буфери покрай реки. Проблем при използването на тази 

характеристика е миграцията на речните корита в рамките на долините им от 

времето на РБЕ и КХЕ насам. Направен е опит за трасиране на стари речни 

корита (на сушата и под вода) на реките Китенска, Дяволска и Ропотамо 

върху цифровия теренен модел с използването на специализирани ГИС 
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алгоритми (инструменти от пакета Hydrology на приложението Spatial 

Analyst). При реконструирането на речното легло на р. Караагач са 

привлечени резултати от археологическите проучвания на селището „Китен” 

и съпътствалите ги интердисциплинарни изследвания. Реконструирането на 

древната речна мрежа постига относителни резултати и има хипотетичен 

характер поради силно променените крайбрежни ландшафти вследствие на 

флуктуациите на морското ниво, миграцията на речните легла, запълването 

на долините с алувий, образуването на пясъчни коси и лимани, абразията, 

формирането на морски тераси и др., както и липсата на геоложки и 

геоморфоложки изследвания на тези процеси. 

След като векторният слой на реконструираната речна система е готов, са 

създадени буфери около реките, показващи зони с различна вероятност за 

наличие на археологически обекти.  

 2) Слой на видимостта. Чрез него е пресъздадена защитеността/ 

закътаността от С, СИ или И ветрове. Проблем при създаването на слоя е 

силното абразиране на древните носове, оформяли заливи и защитавали 

селищата от ветровете. От някогашните им вдадени в морето части са 

съхранени единствено скалните им основи (под вода), в някои случаи ясно 

очертани на цифровия теренен модел. Вследствие на това днес местата на 

някои крайбрежни обекти от КХЕ и РБЕ са директно изложени на морските 

ветрове. При създаването на ГИС слой на защитените зони е използван 

анализ на видимостта (чрез алгоритъма за Viewshed analysis). Този 

инструмент изчислява кои пиксели от цифровия теренен модел са видими от 

определена точка за наблюдение и кои не са. Чрез слой гледни точки в 

морето се симулират морските ветрове. Посоката, от която идва вятърът е 

зададена чрез ограничаване на видимостта на З и ЮЗ, като така обектът 

(тереннияТ модел) е гледан (= изложен на ветровете) от С и СИ. Поставянето 

на гледните точки по-ниско от запазените части на древните носове под вода, 

донякъде компенсира абразията им и силно редуцираната им площ и 
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височина. Пикселите на така създадения слой на видимостта са разделени в 

две групи: такива, които се виждат от някоя от гледните точки, което 

означава, че са изложени на някой от морските ветрове, и такива, които не са 

видими от никоя или от минимален брой гледни точки, т.е. които са най-

добре защитени. 

3) Чрез инструмента Slope (наклон) от цифровия теренен модел е създаден 

слой на наклоните, които са допълнително рекласифицирани. 

4) Ниво. Слоят е създаден чрез рекласифициране на цифровия теренен 

модел.  

5) Експозиция. Създаването на слой за експозицията става от наличния 

цифров теренен модел посредством инструмента Aspect (изложение).  

След като слоевете, необходими за прогнозното моделиране са готови, е 

осъществен овърлейният анализ, за да се комбинират данните от тях. 

Изграждане на прогнозен модел в ГИС среда 

Създаването на ГИС модел като система, която трябва да осъществи 

пространствените анализи, е третият основен компонент от цялостния процес 

на прогнозното моделиране. При него идеите и концепциите за прогнозиране 

добиват форма и съдържание. В техническо отношение ролята му се състои в 

правилното, умелото и точното им реализиране. 

Функционирането на прогнозния модел представлява манипулиране с тези 

променливи, организирани като слоеве, като целта е да се установи каква е 

комбинацията им за всяка една част от изследвания район. Основни методи 

за постигане на това са  геостатистически анализи като логистична регресия1, 

„овърлеен анализ”2 и др. 

                                                
1 Логистичната регресия е статистически метод, при който се установява зависимостта на 
промените в даден слой (зависима променлива), вследствие на промените на един или повече 
слоеве (независими променливи). При него се разкрива причинно-следствената зависимост между 
независима(и) променлива(и) (причина) и зависима променлива (следствие). Когато при анализа са 
използвани няколко независими променливи той е наричан „множествена регресия”. 
2 Овърлейният анализ е геостатистически метод на комбиниране на слоеве представящи географските 
характеристики (променливи) на обектите. 
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Целите, геопространствените характеристики на обектите и наличните 

данни предопределят избора на ГИС метод при прогнозирането. 

Моделирането, представено в дисертационния труд, е извършено с овърлеен 

анализ. При него специализираният ГИС софтуер изчислява каква е 

комбинацията на слоевете, представящи географските характеристики 

(променливи), за всеки един пиксел от използвания теренен модел. Когато се 

приема, че един от слоевете е по-важен от останалите значението (стойността 

му) може да се увеличи – т.нар. „овърлей с претеглени стойности”. Един от 

методите при овърлея е използването на т.нар. „булеви операции”, при които 

изходните слоеве се конструират така, че техните елементи (пиксели при 

растерните данни) да изпълняват или да не изпълняват предварително 

дефиниран критерий. По този начин те се оценяват с „истина” или 

„неистина” и свеждат до бинарен (1/0) формат. При овърлейните операции са 

използвани програмният език Map Algebra и е използван визуалният 

програмен език „Model Builder”. 

В дисертацията са предложени пет варианта на прогнозни модели, при 

които са направени различни комбинации с произведените слоеве, като в 

някои случаи отделните слоеве получават допълнителни натоварени 

стойности. 

     ПРОГНОЗЕН МОДЕЛ №1 

Моделът следва булев подход. При него са комбинирани слоеве, чиито 

пиксели са групирани в два класа, единият - за зоните с най-висока 

вероятност за наличие на селище (= 1), а другият -  за всички останали (= 0). 

Комбинираните слоеве са следните: 

1) видимост: азимут 1 – 135°; Азимут 2 – 315° (защитеност от С, СИ, И 

ветрове). Височина на гледните точки: –7 м; видими = 1, невидими = 0; 

2) наклон: от 0 до 5° = 1, а всички останали наклони = 0; 

3) близост до река: 250 м буфер = 1, а всички останали = 0; 

4) надморска височина: от – 3 до –11 м = 1, а всички останали = 0; 
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5) експозиция: от 150° до 270° (Ю, ЮИ) = 1, а всички останали = 0. 

След комбинирането на слоевете, пикселите са рекласифицирани в три 

категории, съответстващи на висока, средна и ниска вероятност. Прогнозният 

модел определя само 3 малки зони с висока вероятност за наличие на 

потънали селища. Това са местата, в които се припокриват пикселите със 

стойност 1 (с най-голяма вероятност) на петте изходни слоя. Едната е в 

Южния Китенски залив, втората – в залива пред устието на р. Ропотамо, а 

третата – в залива пред устието на Дяволска река. Първите две локации 

съвпадат с местоположението на вече известни селища – при Китен и при 

Ропотамо. На третото място с висока вероятност – залива пред устието на 

Дяволска река, няма регистриран праисторически обект или открити 

артефакти. Релефът на морското дъно, видим на цифровия теренен модел, 

показва, че в миналото  заливът е бил добре защитен от издавалите се някога 

носове Кюприя и Атлиман. Следващите по вероятност зони са теченията на 

реките в рамките на буферирането от 250 м от съвременните и 

реконструираните под вода речни трасета (Ил. 2 и 3). 

 
Ил. 2. Прогнозен модел № 1 за залива с устието на р. Ропотамо и нос Св. 

Димитър 
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Ил. 3.   Прогнозен модел № 1 за акваториите и землищата на гр. 

Приморско и Китен 

 

ПРОГНОЗЕН МОДЕЛ № 2 

Вторият прогнозен модел е направен по метода на претеглените 

стойности. В случая при рекласифицирането на отделните слоеве са 

заложени различни тежести на отделните им класове, а именно: 
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- видимост (от С, И и СИ с ниво на гледните точки = –8 м). Видимите 

пиксели имат стойност 3, а останалите – 0. 

- експозиция: 1°-150° и 300°-360° (С, СИ, И, ЮИ) = 0; 250°-300° (З) = 2; 

150°-250° (Ю, ЮЗ) = 3 

- наклон: 0%-5% = 3; 5%-10% = 2; 10%-20% = 1; >20 = 0 

- близост до река: 0-250 м = 3; 250-500 м = 2; 500-1000 м = 1; >1000 = 0 

- ниво (височина): –9/–3 = 3; - 15/ –9 = 2 и –3/ 9 = 2; –21/ –15 и >9 = 1;  

След комбинирането на слоевете, пикселите са рекласифицирани отново в 

три категории. Резултатите са близки до тези на Прогнозен модел № 1. 

Първите два модела зонират детайлно изследваната територия, като 

зоните с висока вероятност са малки по площ. Тези със средна вероятност са 

обширни и покриват основно районите на речните долини, които 

представляват археологически интерес, поради вероятността от наличието на 

погребани под алувия обекти. Слабост на тези два модела е, че удавените 

речни трасета са хипотетично очертани и буферирането около тях е 

субективно. 

Целта на ПРОГНОЗЕН МОДЕЛ № 3 е да коригира слабостите на 

предходните два модела. При него е направен опит за обвързване на 

прогнозирането не с речното трасе, а с речната долина. При определянето на 

границите на древните долини са използвани алувиалните натрупвания на 

сушата, свидетелстващи за речни разливи и погребани древни ландшафти, 

както и морските тераси под вода, които са образувани след удавянето на 

крайбрежните части на долините. При създаването на съответния ГИС слой е 

използван слабият наклон на тези геоморфоложки форми (до 2%) и 

вертикалната повърхност на алувиалните натрупвания (между 0 и 4 м). 

Другите слоеве, включени в моделирането са на видимостта 

(защитеността от С, И и СИ) и  на вертикалните зони (–3/–10 м = 3; –3/4 = 2; 

>4 и <–10 м = 1). Резултатите от анализа са близки до тези на първите два. 

Сега обаче зоната със средна вероятност очертава далеч по-добре речните 
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долини и морските тераси под вода. Прецизността на модела не е така добра 

и като места с висока вероятност освен трите зони, посочени от предходните 

модели, са очертани и други, при които е малко вероятно наличието на 

селищен обект. Това са малки участъци в акваторията, които са „засенчени” 

от неголеми подводни скали. Тези зони не са защитени от идващите от 

морето ветрове и не са близо до река. Причината за този резултат е, че 

овърлеят е направен само с три слоя, което води до прекалено 

генерализиране на резултатите. (Ил.4) 

 
Ил. 4. Прогнозен модел 3 за землището и акваторията на гр. Китен 
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За да бъдат отстранени недостатъците на Модел № 3 е създаден 

ПРОГНОЗЕН МОДЕЛ № 4, при който слоевете са с повече класове и с 

претеглени стойности. Освен това слоят за морските тераси е обединен с 

буферния слой около реките. Така се получават три зони (комбинации): 250 

метрова буферна зона в речните долини, речни долини извън 250 метровата 

буферна зона и всички останали територии. Включени са слоят на 

видимостта и този на вертикалното зониране като при предходния модел. 

След комбинирането на слоевете, пикселите са рекласифицирани в три 

категории. Този модел по-прецизно идентифицира зони с най-висока 

вероятност за откриване на потънали селища (отново при Китен, Приморско 

и Ропотамо) и в същото време добре очертава крайбрежните части на речните 

долини и морските тераси, където може да бъдат очаквани погребани селища. 

Слабост на модела, е че на някои от местата, означени със средна вероятност, 

не може да очакваме наличието на селища. Те са преди всичко зони, които са 

открити към морето и изложени на С, СИ, И ветрове (Ил. 5 и 6). 

 
Ил. 5.   Прогнозен модел 4 за залива с устието на р. Ропотамо и нос Св. 

Димитър 
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Ил. 6.   Прогнозен модел № 4 
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Последният предложен в дисертацията ПРОГНОЗЕН МОДЕЛ № 5 има за 

цел да очертае зони с по-висок археологически потенциал на сушата, в 

границите на речните долини. Ако праисторическите селища са били 

напуснати поради покачване на морското ниво и свързаните с това 

наводнения и повишена почвена влага,  жителите може да са основали новите 

си селища в близост, по-нагоре в речната долина, на места със сходни 

топографски характеристики като напуснатите. Такива биха били участъците 

по периферията на речните долини, защитени от ветровете от околни 

възвишения. 

За да бъдат идентифицирани такива места на цифровия теренен модел е 

използвана отново функцията за анализ на видимостта, чрез която са 

симулирани идващите от морето ветрове. За целта са променени височините 

на слоя с гледни точки, използван при предишните модели, като те са 

поставени на 300 м надморска височина, което поставя във видимо 

положение речните долини. Скрити остават онези участъци, разположени зад 

визуална бариера. Анализът очертава неголеми прикрити (невидими) зони в 

периферията на долините Това са местата, където заливната речна тераса се 

вдава между ограждащите я възвишения. Слоят е обединен с Прогнозен 

модел № 4 като така са включени и прогнозите под вода (Ил.7 и 8). 

При работата с този прогнозен модел е важно да бъде взета предвид 

древната околна среда и наличието на лонгозни гори в речните долини, които 

са били бариера за вятъра. 
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Ил. 7.    Прогнозен модел № 5 
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Ил. 8.    Прогнозен модел № 5 

Изводи от прогнозното моделиране 

Генерираните пет прогнозни модела се основават на теории относно 

топографската логика за локализацията на селищните образувания и на 

наблюдения върху местоположението им в съвременния ландшафт, които са 

базирани на наличната информация за известни обекти. 
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Прогнозните модели имат своите качества и недостатъци. Сред първите 

трябва да бъде отбелязано очертаването на малко на брой и ограничени по 

площ места с висока археологическа вероятност – три в акваторията, като две 

от тях съвпадат с вече известни селища, което е добра автокорелация. Това са 

районите, където се припокриват всички топографски характеристики, 

оценени с висок археологически потенциал. В миналото това са били места в 

близост до морето, покрай реки или лимани, със слаб наклон на терена, 

защитени от морските ветрове, със сравнително плодородни алувиални 

почви, предлагащи условия за селскостопански дейности. Резултатите 

кореспондират с наблюдението за съвпадането на местата на 

праисторическите потънали селища с по-късно възникнали пристанища на 

антични и средновековни центрове. Връзката между обектите е логична, тъй 

като при покачването на морското ниво някогашните приустиеви речни 

долини се превръщат в морски заливи, а онези части от тях, които са били 

защитени от ветровете, обикновено стават най-закътаните места в заливите.  

Районите със средна вероятност очертават основно крайбрежните речни 

долини, покрити с алувий и морските тераси. Проучвателите на потъналите 

селища от КХЕ и РБЕ оценяват долните части на речните долини и 

съществуващите там лимани, езера и блата, като перспективни зони за 

археологически открития. Покачването на относителното морско ниво е 

предизвикало промяна в условията на околната среда и е принудило 

жителите на селищата да потърсят ново място на заселване. Логично е 

предположението, че те са се изселили недалеч, като са потърсили места за 

заселване топографски сходни на досегашните им. Такива навярно са 

предлагали по-високите части на речните долини. 

Като зони с ниска вероятност са очертани по-високите и стръмни 

територии, където няма вероятност да бъдат открити крайбрежни, в тесния 

смисъл на думата, селища. 
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Действително прогнозните модели повтарят отдавна направени 

наблюдения и хипотези. В случая обаче техните изводи са основани на 

формулирани геопространствени критерии и изчисления и резултатът им 

ясно парцелира и класифицира изследваната територия. Те претворяват  

наблюдения и теории в геостатистически и математически изчисления с 

логични, ясни, аргументирани, видими и проверими резултати.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключението е направено обобщение на основните резултати от 

изследването при  постигането на поставените в началото на дисертацията 

задачи и цели. Синтезирано са представени отговори на въпросите: „Каква е 

теоретичната основа на прогнозното моделиране?”, „Какви са водещите 

подходи и методи в прогнозното моделиране?”, „Какви са предназначението, 

практическото приложение, постиженията, неуспехите, рисковете и 

перспективите?”.  

Прогнозното моделиране е оценено като изключително перспективен 

метод при проучването и опазването на археологическото наследство,  както 

на сушата, така и под вода. Свидетелство за това са успешно реализирани 

проекти и широкото  му използване за тези цели. 

Представени са постиженията от прогнозния модел за селища от КХЕ и 

РБЕ епоха по Меноридско-Странджанското крайбрежие, създаден в рамките 

на дисертационния труд. В неговия контекст като основни фактори, 

предпоставящи качествени резултати от моделирането, са определени 

следните: ясно и конкретно формулиране на изследователски въпрос/ 

проблем, точно дефиниране на обект на изследване, добро познаване на 

археологическите обекти, и особено на топографския и културния им 

контекст, определяне на общи геопространствени характеристики, присъщи 

на всички (или на повечето) от известните археологически обекти, създаване 

на добре структурирана и богата географска база данни, обезпечаваща 
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геопространствените анализи, умелото изграждане на прогнозен модел, 

апробацията му, усъвършенстването и надграждането му. 

Изпълнявайки тези условия прогнозният модел постига следните 

резултати: очертава ясно три зони с археологическа вероятност в изследвания 

географски ареал: висока, средна, ниска. Най-перспективните зони са с малка 

площ и представляват защитени от ветровете места в приустиевите части на 

реките. Със среден потенциал са речните долини и морските тераси в 

заливите пред речните устия. В изследваната акватория са посочени три зони 

с висока вероятност, като две от тях съвпадат точно с вече известни обекти, 

което е добра автокорелация, показваща прогнозния капацитет на модела.  

В заключението са представени и основните предизвикателства при 

постигането на поставените в началото на научната работа цели: 1) липсата 

на опит и практика в областта на археологическото прогнозно моделиране в 

България, 2) прилагането на нови технологии и методи в българската 

археология като работа с данни от въздушно лазерно сканиране и 3) 

интердисциплинарния характер на изследването включващо: археологическо 

и геоморфоложко проучване, ГИС, дистанционни изследвания, използване на 

информация от палиноложки, палеозооложки, палеоботаничеси, педоложки, 

геоложки, исторически и други изследвания. Тези предизвикателства са 

преодолени с помощта и сътрудничеството на специалисти в съответните 

области, за което им благодаря. 

В тази част на дисертацията са очертани и насоките за бъдещото развитие 

на модела и прилагането му при проучването и опазването на 

археологическото наследство. Собственик и основен ползвател на модела е 

ЦПА, Созопол, като прогнозните карти могат да бъдат предоставяни на 

заинтересованите страни. Прогнозните карти предстои да бъдат използвани 

като инструмент при провеждането на теренни археологически издирвания и 

при определяне на предпазни мерки за зоните с висока и средна вероятност 

за наличие на селища. Предстои апробацията на прогнозите на терен, като 
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въз основа на резултатите моделът може да бъде оптимизиран и променен. 

Желано реализиране на модела е интегрирането му в Археологическата карта 

на България, каквато практика съществува в други държави като САЩ, 

Канада, Холандия.  

Авторът на настоящия труд и научният ръководител се надяват, че той ще 

има принос при въвеждането на прогнозното моделиране като инструмент за 

археологически проучвания и опазване на културно-историческото 

наследство в България. 

Справка за научните приноси на дисертацията 

1) Представен и анализиран е натрупаният опит, постиженията и 

проблемите в областта на прогнозното моделиране в археологията. Изяснен е 

и е въведен в обръщение в българската археология основен понятиен апарат 

от това научно направление. С настоящия труд и участие в публикации по 

темата е направен принос при въвеждането на прогнозното моделиране като 

научноизследователски метод в българската археология. Публикациите  на 

екипа на проекта за прогнозно моделиране и дисертационният труд са сред 

първите български материали по темата. 

2) Създадена е методология за прогнозно моделиране на крайбрежни 

праисторически селища и е изработен прогнозен модел за крайбрежни 

селища от къснохалколитната и раннобронзовата епоха по Медноридско-

Странджанското крайбрежие въз основа на няколко сценария. Това е първият 

подобен прогнозен модел и като такъв следва собствена концепция, логика и 

решения на научните и технически проблеми. Той има както теоретично и 

методологическо значение, така и приложно значение. Основна цел е 

използването му при теренни проучвания и при вземането на 

административни решения, касаещи опазването и изследването на 

археологическото наследство. 

3) Събрана е и е обработена разнородна и обемна пространствена и 

атрибутивна информация и е създадена богата ГИС база данни. 
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4) При работата по модела и анализирането на пространствения контекст 

на селищата е използван цифров теренен модел, създаден чрез въздушно 

лазерно сканиране на алтиметрия и батиметрия. Това е едно от първите 

приложения на тази технология за нуждите на археологията в България, а по 

отношение на използването на батиметрични данни е новаторство и за 

съвременната световна археология.  

5) Събрана е и е анализирана обемна информация за праисторическите 

крайбрежни селища от Българското черноморско крайбрежие. Обърнато е 

особено внимание на топографския им контекст и околна среда по време на 

обитаването им и на настъпилите по-късно ландшафтни промени. 

Представени са резултатите от археологическите и интердисциплинарните 

проучвания на повечето от тях. Установени са и са коригирани някои 

наложили се грешки и неточности в публикациите относно 

местоположението и идентифицирането на някои от селищата във 

Варненските езера. 
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