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Среднородопската област в системата на римската пътна мрежа 

Митко Маджаров 

 

Под Среднородопска област следва да се разбира територията на днешната 

Смолянска област, която, в географско отношение, е част от Западните Родопи. 

Среднородопската област е имала важно значение за развитието на 

икономическите взаимоотношения на Балканите още от дълбока древност. Това 

се обуславя от факта, че от тук е била осъществявана най-пряката пътна връзка 

между тракийските земи и Северното егейско крайбрежие [1]. Особено силно 

комуникативните възможности на Среднородопската област са били изявени през 

римската епоха, тъй като през тази територия са били трасирани трите най-големи 

презродопски римски пътя: Централен, Източен и Западен [2]. Тези пътища са 

свързвали главния град на римската провинция Тракия – Филипополис, с 

големите градове, разположени по Северното егейско крайбрежие и 

първостепенния римски път –  Via Egnatia (Обр. 1).  

 

Обр. 1. Карта на главните презродопски римски пътища (автор М. 

Маджаров) 
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Освен гореспоменатите три важни римски пътя в Родопския масив са 

съществували и немалко пътища с локален характер. Предмет на настоящето 

изложение са главните презродопски римски пътища – описание на техните 

трасета, начин на строителство и класификация. 

Централният презродопски римски път е най-пряката сухопътна артерия, 

която през римската епоха е свързвала Филипополис с Via Egnatia и градовете от 

Беломорието. От трите големи презродопски пътя това е единственият път, чието 

трасе изцяло се намира на територията на Среднородопската област. На юг след 

Филипополис той е бил трасиран по високите части на планинския дял 

Чернатица  и е преминавал през землищата на селата Чурен и Тъмръш. В 

местността Кръстилото, землище на с. Тъмръш, трасето на римския път е 

минавало покрай антична крепост, която П. Делирадев определя със значение на 

крайпътна кула [3].  Продължавайки в южна посока,  Централният  презродопски 

 

Обр. 2. Участък от трасето на Централния презродопски римски път в 

района на вр. Голям Персенк (Сн. Д. Дамянов) 

път е преминавал по източното подножие на вр. Модър и през местността 

Митницата е достигал днешната хижа “Персенк”. В този участък той е пресичал 

землищата на селата Лилково и Орехово, Асеновградско. В района на с. Орехово 

има добре запазени сектори от каменната настилка на пътя, която и днес се 
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използва като туристическа пътека. След хижа “Персенк” римският път 

продължава на юг, като леко се изкачва към вр. Персенк, достигайки м. 

Мезаргидик. В тази отсечка, дълга около 3 км, неговото трасе е много добре 

запазено (Обр. 2). От м. Мезаргидик пътят е продължавал в посока юг към 

местността Глухите камъни. На около 3 км източно от тази местност, в 

местността Забърдска чука, се намират архитектурните останки от късноантично 

тракийско светилище [4]. Продължавайки в южна посока, римският път е 

достигал до курорта Пампорово. Поради интензивното съвременно строителство 

в района на Пампорово днес е трудно да бъдат установени неговите следи. 

Според Д. Дамянов при курорта Пампорово е имало отклонение от Централния 

презродопски път, което е водило на запад към днешните села Стойките, Стикъл, 

Солища и Гела [5]. В най-общ план след Пампорово посоката на пътя е на юг към 

местността Смолянските езера и северните покрайнини на гр. Смолян. Преди да 

навлезе в гр. Смолян, римският път минава край късноантичната крепост в 

местността Турлука [6]. 

По всяка вероятност в гр. Смолян римският път е прехвърлял река Черна 

при „Бейския мост”. На това място до края на ХХ  в. е била запазена част от 

неговата каменна настилка. След „Бейския мост” чрез серпентини пътят се 

изкачва по Кайнадински рид на запад по билото му достига до подножието на 

връх Изворец. Тук пътят прави голям завой и сменя посоката си на юг. При вр. 

Изворец е имало отклонение от Централния път, което е водило на запад към с. 

Могилица и оттам на юг – към изворите на р. Арда. По това отклонение през 

1706 г. е минал и френският пътешественик Пол Люка, който в описанията си 

дава изчерпателна информация за пътя през с. Могилица [7]. 

Посоката на Централния презродопски римски път след вр. Изворец е 

право на юг към с. Турян, Смолянско. В това направление трасето му се 

препокрива от съвременното шосе за с. Турян, тъй като топографските дадености 

на местността не позволяват да се прокара път от друго място, освен от там 

където преминава съвременният път за с. Турян. След с. Турян пътят продължава 

в посока юг, минава е през мах.Милково и се е отправя към с. Кошница, 

Смолянско. В отсечката между селата Турян и Кошница на отделни места се 

виждат добре запазени сектори от каменната настилка на пътя и бордюрите, 

ограничаващи пътното платно (Обр. 3). Широчината на пътя в посочения участък 

е била около 2 м. 

Спускайки се към поречието на р. Арда, пътят е пресичал реката чрез 

мост, който вероятно се е намирал на мястото на съвременния мост при с. 

Кошница [8]. В топографско отношение това е най-удобното място за 

построяването на мост над р. Арда, което безспорно е било използвано и от 

римляните. Пътят минава през югоизточните покрайнини на с. Кошница и в 

южна  посока  е  започва  изкачването  по  планинско било към вр. Ком. На около  
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Обр. 3. Участък от трасето на Централния презродопски римски път южно от 

с. Турян (Сн. М. Маджаров) 

300 м източно от трасето на пътя при с. Кошница се намира ранновизантийската 

крепост от времето на император Юстиниан І (527-565) м [9]. Наличието на 

въпросната крепост на това място показва, че римският път е бил използван и 

през периода V-VІ в. и от него към крепостта е имало локално отклонение. 

Римският път продължава на юг, минава западно от вр. Карабурун и е 

достигал югозападното подножие на вр. Ком. Широчината на пътното платно е 

около 2,00 м (Обр. 4) [10]. За настилката му са използвани средни по големина 

плочести камъни, наредени на широката си страна. От двете страни платното е 

ограничено и стабилизирано от по-големи, надлъжно наредени камъни, които 

оформят бордюр. От южното подножие от вр. Ком пътят променя посоката си на 

югозапад. След 1,2 км той отново се отправя в южна посока, достига м. 

Седловината, където пресича днешната българо-гръцка държавна граница и 

навлиза в територията на Република Гърция. В участъка от пътя между южното 

подножие на вр. Ком и местността Седловината каменната настилка на пътното 

платно е много добре запазена. На повърхността ясно се виждат масивните 

камъни, оформящи платното и ограничаващите го каменни бордюри. 
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Археологическите проучвания в района, през който е преминавал 

римският път, показват, че на територията на Република Гърция той е 

продължавал  да следва плавно спускащия се планински терен в посока 

югоизток, като за отправна точка е служила пътната станция Topirus. При тази 

станция Централният презродопски римски път се е свързвал с главния римски 

път – Via Egnatia [11]. 

 

Обр. 4. Сектор със запазена каменна настилка от трасето на Централния 

презродопски римски път по северозападния склон на вр. Ком (Сн. Д. 

Дамянов) 

Добрата запазеност на Централния презродопски римски път даде 

възможност да се обходи цялото негово трасе и да се установят начините, 

използвани при неговото строителство. Той е бил устроен по всички изисквания 

на римското планинско пътно строителство със солидна каменна настилка. Тя в 

зависимост от терена и преодоляването на различните планински наклони е била 

оформяна по различен начин. Обикновената широчина на пътното платно е била 

2 м. Във високопланинските равнинни части, където теренът предлага 

трасирането на дълги и прави сектори, широчината е достигала до 2,8 м – 3 м. 

Такива случаи са регистрирани в подножието на вр. Персенк [12]. Като цяло 

настилката на пътя е била изградена по един и същи начин с големи камъни, 

които достигат размери до 0,4 х 0,6 м. В по-голямата си част камъните, 
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оформящи лицето на пътя, са наредени върху един подравнителен пласт, състоящ 

се от пръст и ситни камъни (Обр. 5). От двете страни пътното платно е 

ограничено от масивни камъни, които са  оформяли бордюр. Тяхното 

предназначение е било не само да ограничават платното на пътя, но и да го 

стабилизират, особено към стръмно спускащата се страна. 

 

Обр. 5. Профил на Централния презродопски римски път в района на вр. 

Персенк (по М. Маджаров) 

Преодоляването на стръмните участъци по трасето на пътя обикновено е 

ставало чрез оформянето на серпентини. Такъв случай по трасето на римския път 

е констатиран в южните високи терени на родопския дял Чернатица. За 

предпазване от хлъзгане при серпентините по цялата широчина на пътното 

платно са били нареждани плочести камъни, оформящи прагове, високи до 0,05 

м. Подобно устройване на пътното платно с напречни прагове се наблюдава по 

трасето на Западния презродопски римски път в м. Марково кале, североизточно 

от гр. Доспат [13] и на някои планински римски пътища на територията на бивша 

Република Югославия [14]. 

Комплексният анализ от проучването на Централния презродопски 

римски път показва, че напускайки Филипополис, той е пресичал Родопския 

масив по най-високите му части. Въпреки трудно проходимия планински терен 

римляните са останали верни на своя основен принцип при строителството на 

даден път – той да бъде максимално  кратък и пряк при свързването на две 

отправни точки. Действително този път е най-кратката сухопътна артерия, която 

е свързвала Philippopolis с Via Egnatia при голямата пътна станция Topirus. Тази е 

и основната причина за неговото трасиране. Като самостоятелна сухопътна 
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артерия Централния презродопски римски път може да се определи като: 

„Римският път Philippopolis – Topirus”. 

Що се отнася до датата на трасирането на пътя Philippopolis – Topirus, 

допускам, че като пряка сухопътна артерия през Родопа планина, свързваща най-

големия град на провинция Тракия – Philippopolis, с Via Egnatia, той е бил 

изграден със стабилна каменна настилка още в началните години след 

завладяването на Тракия и превръщането ù в римска провинция. В това 

отношение римският път Philippopolis – Topirus следва да се определи като 

продължение на римския път Oescus – Philippopolis [15]. 

Източният презродопски римски път е осъществявал връзката на главния 

град в провинция Тракия – Филипополис, през Тополовския проход с 

вътрешността на Родопа планина и долината на р. Арда. Основната причина за 

неговото изграждане е била наличието на богати рудни находища в района на 

Родопите. Пътят е бил трасиран по обходния и по-лесен за преодоляване масив 

през планинските дялове Добростан, Крушевска планина и Радюва планина, 

които са разположени изцяло на територията на Среднородопската област. 

Настилката му най-добре е запазена по северозападния склон на вр. Студенец в 

Радюва планина (Обр. 6) [16]. 

 

Обр. 6. Каменната настилка на Източния презродопски римски път в 

западното подножие на вр. Студенец (Сн. М. Маджаров) 
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Изследванията на Източния презродопски римски път показват, че той е 

бил устроен съобразно терените, през които е преминавал и възможностите за 

най-лесно снабдяване с камъни за оформяне на пътната му настилка. В 

планинските райони за настилка на пътя са били използвани плочести камъни, 

които се срещат на повечето места в Родопския масив. 

Данните от историческите извори и археологическите изследвания по 

проблемите на античните пътища в района на Западните Родопи ми дават 

основание да приема, че Източният презродопски римски път е изграден върху 

съществуващото още от предримската епоха трасе на път с направление гр. 

Абдера – прохода Елидже – Радюва планина – Крушевска планина – Тополовски 

проход – долината на р. Хеброс. Това е била най-пряката сухопътна артерия от 

Северното егейско крайбрежие през Родопите към Тракия. Твърде вероятно е 

този маршрут да е бил използван  и от Александър Македонски по време на 

похода му през 335 г. пр.Хр от Амфиполис през Родопите за Хемус [17]. 

Източният презродопски римски път е бил интензивно използван и през 

епохата на средните векове [18]. Тогава той е представлявал най-важната и най-

пряката сухопътна връзка от Беломорието, през Радюва планина, долината на 

Юговската река и тази на р. Чепеларска за средновековния град Естанимък. По 

този път са минали и европейските пътешественици Пол Люка и Огюст Викенел 

по време на своите експедиции за изследване на Родопската област [19]. 

Западният презродопски римски път, както останалите римски пътища в 

Родопа планина, не е отбелязан в нито един от известните римски пътеводители. 

За съществуването му като самостоятелна сухопътна артерия, свързваща 

Филипополис през пътната станция Бесапара и Родопския масив с долината на р. 

Места и Беломорието, може да се съди единствено от все още добре запазените 

участъци от каменната настилка на пътя и откриваните археологически находки 

и архитектурни останки от антични селища, разположени край неговото трасе 

[20]. По-голямата част от пътя преминава през Среднородопската област. Като 

цяло неговото направление е било североизток – югозапад. Неговата каменна 

настилка и днес е много добре запазена в местността Марково кале, която отстои 

на 3 км североизточно от гр. Доспат и на 5 км северозападно от с. Змеица (Обр. 

7). 

Наблюденията, които бяха извършени южно и югозападно от гр. Доспат, 

установиха, че Западният презродопски римски път е продължавал в югозападна 

посока към долината на р. Места и римския град Никополис ад Нестум. 

Начинът на оформяне на каменната настилка и широчината на пътното 

платно на Западния презродопски римски път са идентични с тези на Централния 

и Източния път. Твърде вероятно е каменната настилка на тези пътища да е била 
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положена по едно и също време – най-общо в първите години след завладяването 

на провинция Тракия от римляните. 

 

Обр. 7. Запазен участък от настилката на Западния презродопски римски път 

в местността Марково кале (Сн. М. Маджаров) 
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Западният презродопски римски път най-интензивно е функционирал след 

началото на ІV в., когато римският град Никополис ад Нестум е бил в своя 

разцвет. През този период Западният презродопски римски път като 

самостоятелна сухопътна артерия следва да се определи като: „Римският път 

Филипополис – Бесапара – Никиполис ад Нестум – Филипи”. 

Според предложената класификация на римските пътища от 

общобалканската пътна мрежа разгледаните три основни презродопски римски 

пътя могат с основание да се определят като „Главни презродопски римски 

пътища”, които се явяват като подгрупа на второстепенните римски пътища [21]. 

Това на практика потвърждава стратегическото място на среднородопската 

област в системата на римската и ранновизантийската пътна мрежа. 

 

Литература: 

[1] Маджаров, М. Римски пътища в България. Принос в развитието на римската 

пътна система в провинциите Мизия и Тракия. – В. Търново, 2009, 308-309. 

[2] Маджаров, М. Римски пътища в България..., 256–320. 

[3] Делирадев, П. Принос към историческата география на Тракия. ІІ, 1953, 302. 

[4] Кисьов, К., Д. Давидова. Археологически разкопки на тракийско скално 

светилище в местността Заград, край с. Забърдо, община Чепеларе. – 

Археологически открития и разкопки през 2007 г., С., 2008, 193–195. 

[5] Дамянов, Д. Археологически проучвания на територията на община Смолян. – 

Rhodopica, 2007, 1, 105.  

[6] Дамянов, Д. Смолянската крепост в местността Турлука – Средни Родопи. – 

Известия на Националния археологически институт, XL, 2012, 81–105. 

[7] Караманджуков, Хр. Преди 223 години в Родопите. Пътуването на Пол 

Лукас. – Родопа, 1929, VІІІ, 2. 

[8] Маджаров, М. Римски пътища в България..., 277-278. 

[9] Киряков, Ат. Две крепости по горното течение на р. Арда. – Rhodopica, 2002, 

492–407. 

[10] Дамянов, Д., Бояджиев Н. Издирвания на археологически обекти на 

територията на община Смолян. – Археологически открития и разкопки през 2012 

г., С., 2013, 545 сл. 



 11 

[11] Маджаров, М. Римски пътища в България..., 279-280. 

[12] Маджаров, М. Римски път от Филипопол през Родопите за Егейско море. – 

Известия на музеите в Южна България, 14, 1988, 99 и сл. 

[13] Кисьов, К., Маджаров М. Новооткрит римски път в Средните Родопи. – 

Минало, 2001, 1, 5 – 10. 

[14] Parovič-Pešikan, M.  Povdom novih nalaza miliokaza u zaledu Risiniuma (Risna). 

– In: Putevi i komunikacije u antici. Beograd, 1980, 21 – 38. 

[15] Маджаров, М. Римският път Ескус-Филипопол. Пътни станции и селища. 

Пловдив, 2004, 17. 

[16] Маджаров, М., Д. Дамянов, Н. Бояджиев. Римският път през Радюва 

планина. – In: Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-Milcheva. Югоизточна 

Европа през античността (VІ в. пр. Хр. - началото на VІІ в. сл. Хр.), С.,  2008, 256 

– 265; Маджаров, М. Римски пътища в България..., 299 сл. 

[17] Маджаров, М. Римски пътища в България..., 309.  

[18] Asdracha, C. La region des Rhodopes aux XIII e et XIV e siecles. – Etudes de 

géographie historique. Athen, 1976, 294 p. 

[19] Караманджуков, Хр. Преди 223 години в Родопите..., 2; Viquesnel A. Voyage 

dans la Turquie. Description physique et géologique de la Thrace. Paris, 1868, II, 480, 

sqq. 

[20] Кисьов, К., Маджаров М. Новооткрит римски път в Средните Родопи..., 5 сл.; 

Делев, П., Хр. Попов. Античната пътна мрежа в района на Средна Места. – Във: 

Копривлен, 1, С., 2002, 55 – 60; Маджаров, М. Римски пътища в България..., 309-

320. 

[21] Маджаров, М. Римски пътища в България..., 62. 

 

Резюме 

Среднородопската област е имала важно значение за развитието на 

икономическите взаимоотношения на Балканите още от дълбока древност. Това 

се обуславя от факта, че от тук е била осъществявана най-пряката връзка между 

тракийските земи и Северното егейско крайбрежие. Особено силно 

комуникативните възможности на Среднородопската област са били изявени през 

римската епоха. През тази територия са били трасирани трите най-големи 
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презродопски римски пътя: Централен, Източен и Западен. Тези пътища са 

свързвали главния град на римската провинция Тракия – Филипополис, с 

големите градове, разположени по Северното егейско крайбрежие и 

първостепенния римски път – Via Egnatia.  

За римските пътища през Родопа планина има не малко изследвания и е 

изписана значителна книжнина. По щастлива случайност именно в Родопите се 

намират най-много запазени участъци от трасетата на римските пътища, което 

дава възможност на редица автори да се занимават с тяхното изучаване. 

Освен гореспоменатите три важни римски пътя в Родопския масив са 

съществували и немалко пътища с локален характер. Предмет на настоящето 

изследване са главните презродопски римски пътища – разглеждането на техните 

трасета, начин на строителство и класификация. В хода на изложението се 

споменават накратко античните и късноантичните селища и крепости, край които 

пътищата са преминавали. Това от своя страна дава по-ясна представа за 

цялостния облик на   Среднородопската област в системата на римската пътна 

мрежа. 

Централният презродопски римски път е бил най-пряката сухопътна 

артерия, която през римската епоха е свързвала Филипополис с Via Egnatia и 

градовете от Беломорието. От трите големи презродопски римски пътя това е 

единственият път, чието трасе изцяло се намира на територията на 

Среднородопската област. В южна посока след Филипополис той е бил трасиран 

по високите части на планинския дял Чернатица и все на юг е достигал до 

днешната българо-гръцка държавна граница. От там неговото направление е било 

към голямата пътна станция Topirus, разположена на Via Egnatia, западно от дн. 

гр. Ксанти (Република Гърция). Централният презродопски римски път като 

самостоятелна сухопътна артерия може да се определи и като „Римският път 

Philipppolis – Topirus”. Неговото изграждане със стабилна каменна настилка е 

станало още в началните години след завладяването на Тракия и превръщането ù 

в римска провинция. 

Източният презродопски римски път е осъществявал връзката на главния 

град в провинция Тракия – Филипополис, през Тополовския проход с 

вътрешността на Родопа планина и долината на р. Арда. Основната причина за 

неговото изграждане е била наличието на богати рудни находища в района на 

Родопите. Пътят е бил трасиран по обходния и по-лесен за преодоляване масив 

през планинските дялове Добростан, Крушевска планина и Радюва планина, 

които са разположени изцяло на територията на Среднородопската област. След 

смолянското село Момчиловци той се е отправял в източна посока към долното 

течение на р. Арда и Одринското поле.  



 13 

Изследванията на Източния презродопски римски път показват, че той е 

бил устроен съобразно терените, през които е преминавал, и възможностите за 

най-лесно снабдяване с камъни за оформяне на пътната му настилка. 

Западният презродопски римски път, както останалите римски пътища в 

Родопа планина, не е отбелязан в нито един от известните римски пътеводители. 

За съществуването му като самостоятелна сухопътна артерия, свързваща 

Филипополис през пътната станция Бесапара и Родопския масив с долината на р. 

Места и Беломорието, може да се съди единствено от все още добре запазените 

участъци от каменната настилка на пътя и откриваните археологически находки и 

архитектурни останки от отделни антични селища, разположени край неговото 

трасе. Като цяло направлението на пътя е било североизток – югозапад. Начинът 

на оформяне на каменната настилка и широчината на пътното платно на Западния 

презродопски римски път са идентични с тези на Централния и Източния 

презродопски римски път. Твърде вероятно е каменната настилка на тези пътища 

да е била положена по едно и също време – най-общо в първите години след 

завладяването на провинция Тракия от римляните. 

С основание следва да се приеме, че Западният презродопски римски път 

най-интензивно е функционирал след началото на ІV в., когато римският град 

Никополис ад Нестум е бил в своя разцвет. По това време за пръв път в 

Бурдигалския пътеводител се появява и името на станцията Бесапара, от която на 

юг се е отклонявало трасето на римския път през Родопа планина. През този 

период Западният презродопски римски път като самостоятелна сухопътна артерия 

следва да се определи като: „Римският път Филипополис – Бесапара – Никополис 

ад Нестум – Филипи”.  

 

 


