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ВЪВЕДЕНИЕ

 Настоящата публикация обхваща резултатите на едногодишен проект, 
финансиран от Национален фонд „Култура“ и изпълнен в партньорство 
между неправителствена организация, община и регионален исторически 
музей. Задачите на проекта бяха изпълнени на територията на две области и 
тринадесет общини. Бяха документирани общо 80 обекта, разположени в 41 
населени места. 
 Самият формат на работа и партньорство беше полезен за всички 
партньори, тъй като отговаря на специфичните им цели и отговорности, но 
надхвърля собствените им възможности. Различния профил на участниците 
позволи общ поглед върху системата по опазване на културното наследство 
с акцент върху един от по-слабо изследваните елементи на материалното 
наследство – каменните мостове в Родопите. 
 Проектът „Историческите каменни мостове в Родопите – 
съвременни методи за представяне и опазване“ бе замислен като стъпка 
за популяризиране на каменните мостове като обща система от свързани 

обекти, но също така и за рестартиране на научноизследователския интерес 
за тях. 
 Методиката, по която бе реализиран проекта,  е съобразена с актуални 
международни документи в сферата на опазването и цели включване на 
местното население и заинтересованите страни в процеса. 
 Един от тези документи е „Принципи за документиране на паметници, 
групови ценности и забележителни места“ на ИКОМОС от 1996 г. Конкретните 
принципи, с които сме съобразили нашия проект, стоят в основата на този 
документ: 
 „При документирането на културно наследство е изключително важно:
 Да се съберат знания с оглед разширяване на разбирането за културно 
наследство, неговите ценности и развитие. 
 Да се промотира интереса и включването на хора в опазването на 
наследство, чрез разпространение на документираната информация.
 Да се позволи информирано управление и контрол върху строителните 
намеси и всякакви промени в културното наследство.
 Да се подсигури поддръжката и опазването на наследство чрез 
внимание към неговото физическо състояние, неговите материали, конструкция 
и историческа и културна стойност.“
 В дейностите по проекта успяхме да въвлечем доброволци, които 
спомогнаха работата по обектите и допринесоха със своята експертиза. Бе 
обърнато внимание на материалното и нематериалното наследство, като 
обвързването му по тази тема бе изключително важно, за да се разшири 
идеята за културната стойност на отделните обекти. Цялата събрана 
информация бе качена на уебсайта на проекта с цел лесна достъпност и 
информираност на заинтересованите страни. Бе организиран фотоконкурс, 
който привлече вниманието на различни групи от местната общност и 
стимулира тяхното лично опознаване на отделни каменни мостове.
 Обобщените документирани данни бяха представени в изложбата 
„Камък в/у камък“, която бе открита в гр. Ардино и предстои да бъде 
представена в Кърджали, а след това и в други градове. 
 С настоящия дигитален каталог на проекта целим да създадем 
още едно средство за съхранение на изработените материали, да дадем 
възможност за споделяне между заинтересованите страни, както и да 
намерим нови съмишленици в процеса по изучаване и опазване на 
културното наследство.
                                                                                                арх. Иван Колев, юни 2022 г. 

  © Росина ПенчеваЕдносводов мост, с.Арда
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РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

 Проектът „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни 
методи за представяне и опазване“ е разработен от сдружение „Мещра 
– традиционни знания и занаяти“, в партньорство с Община Ардино, 

  © Росина Пенчева

Исторически музей – гр. Ардино и Регионален исторически музей – гр. 
Кърджали. Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“ и се 
реализира в периода юли 2021-юни 2022.
 През последните години се забелязва повишаване на интереса 
към този тип наследство, като един известен пример в това отношение 
е Дяволският мост край гр. Ардино. Въпреки това, специализираните 
проучвания, които през годините са проведени по мостове, не са достатъчно 
популярни.
 Темата е сравнително слабо изследвана, като има публикувани 
само три издания на български език посветени на каменните мостове 
в България и Родопите. Това са изследванията на Иван Балкански, Ива 
Любенова и Александър Антонов. Други автори разглеждат темата като 
част от изследвания включващи архитектурното наследство като цяло. 
Важен първоизточник на информация са експедициите „РОДМОСТ“ на 
Националния експедиционен клуб на ЮНЕСКО през 70те години на миналия 
век. Те обаче се съхраняват в научния архив на РИМ-Смолян и изработеното 
не е достъпно за обикновения любител на мостове в Родопите.
 Нашата идея бе да съберем и споделим проучена информация за 
обектите, която да е от полза, както на специалисти, така и на широката 
публика, която иска да знае повече за историята на Родопите.
 Целите на проекта са няколко:
 Първо –   да се проучи архивната информация и да се анализира 
актуална информация за състоянието на исторически каменни мостове в 
областите Кърджали и Смолян, където се намират над 150 запазени обекта. 
Тази информация ще се предостави на институции, които са свързани с 
тяхното опазване и ще бъде полезна при бъдещи намерения за консервация 
и реставрация на културните ценности.
 Второ – да се направи специализирано заснемане на няколко моста,  
което ще позволи те да бъдат виртуално достъпни, а и отново да бъдат 
полезни при следващи намерения за тяхното опазване.
 Трето – да се подготви настоящият сайт, на който да бъде публикувана 
максимално голяма част от видяното и изработеното от нас, за да може да се 
популяризира темата за историческите мостове в България като цяло.
 Съпътстващо събитие по проекта е конкурс за любителски 
фотографии на каменни мостове в Родопите, който бе обявен в края на 
октомври. В конкурса взеха участие 22 фотографи с 58 снимки от различни 
мостове в Родопите. 
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I .  ИЗСЛЕДВАНИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

 В рамките на проекта бяха направени изследвания на архивни данни 
и публикации. Обърнахме се към национални и местни институции и бяха 
проведни разговори с предходни проучватели на каменни мостове.
 В нашите теренни проучвания разгледахме обвързаността на темите 
за архитектурата на каменните мостове, тяхното съвременно опазване като 
недвижимо културно наследство, както и тяхното нематериално културно 
наследство. 
 Отделни обекти като Дяволския мост, които са добре познати, както и 
по-малко известни обекти, бяха еднакво важни за нас, за да се изгради ясна 
представа за целия контекст на този вид културно наследство

Богутевски мост, днес е разширен и се ползва за автомобилно движение, Любенова, Ива, Старите 
мостове в България, 1984г.     
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АРХИВНИ ДАННИ И ПРЕДХОДНИ 

ПРОУЧВАНИЯ  

 Мостовете в настоящото изследване попадат изцяло в периода на 
Османската империя в България. Това е изяснено от съхранените данни за 
техния строеж, надписи по тях, както и по типологично сравнение с подобни 
обекти в съседните държави, които също са били част от империята.  Важно 
е да се отбележи, че за много малко има документално доказана дата на 
строеж. В своите проучвания Александър Антонов посочва следните 
датирани мостове – Бейски мост в Смолян (1719-1720), мостът край с. Ненково 
(1780-1781 г.), Юртенски мост в с. Петково (1807 г.), мост при училището в 
Широка лъка (1855 г.), Узунски мост в с. Петково (1869 г.), Гърбавия мост 
под с. Соколовци (1887 г.). Следва да се има предвид, че тези дати могат 
и да са свързани не само със строеж, а и с техен ремонт/презиграждане. 

Практиката на посочване на година на ремонт съществува и в съвремието 
и не е изключена да е съществувала в миналото. Джевдет Чулпан посочва 
в своята книга „Турски каменни мостове: От Средновековието до края на 
османския период“, че за „турски“ мостове счита не само построени по врем 
на Османската империя, но и ремонтирани в този период. 
 Някои ранни изследвания след Освобождението хвърлят светлина 
върху начина на градеж и поддръжка на мостовете. Поради близостта на 
авторите до периода на изграждане на мостовете, считаме тези изследвания 
за изключително ценни. 
 Известният изследовател на Родопите Стою Шишков посочва в 
статията „Обичаи – Взаимни спомагания в Родопите“ (сп. „Родопски напредък“, Бачково, Гевгирения мост, разрушен e през 1907 г.,                                          Автор: Дмитрий Ермаков   

Мост в с. Средногорци, днес е разширен и се ползва за автомобилно движение
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1905), че всички важни обществени и частни здания, които изискват тежка и 
дълга работа, са се извършвали чрез взаимната помощ на общността, която 
може да включва семейство, село или група села:
 „По такъвъ начинъ сградите въ Родопитѣ струватъ много евтино, 
защото не само че всичкиятъ строителенъ материялъ даромъ съ межии е 
доставенъ, но и храната на работницитѣ е даромъ отъ населението, което 
доброволно е събрало помежду си и надницитѣ, що трѣбва да се платятъ.“
 По тоя редъ съ взамини спомагания са съградени и се съграждатъ 
всички обществени сгради въ Родопитѣ: черкви, училища, джамии, мечети, 
гробища, голѣмитѣ каменни мостове по рѣкитѣ, дългитѣ постлани с камъни 
пѫтища и мн. др. И не само че постройката е станала съ общата взаимна 
помощъ на всички, но и нейния бѫдещъ ремонтъ, украса и вѫтрѣшни нужди 
и покѫщнина тоже се дължат на колективната помощь, желание и воля на 
всички въ селото.“ „Взаимни помагания в Родопите“ сп. Родопски наредъкъ“, 
год. III, 1905 г., кн.2

 И още: „Когато се срути нѣкъдѣ мостъ или пѫть, ако работата е 
малка, свършва се отъ едно или повече частни лица доброволно като всѣко 
благотворително дѣло, ако ли е повече – отъ жителитѣ на една махала или 
цѣло село колективно по обща инициатива и съгласие на общи срѣдства. Но 
ако разваленото е твърдѣ много, не е по силитѣ и на цѣлото село, в чийто 
районъ спада, тогава се апелира за доброволна помощь и в по-далечни села. 
Въ такива случаи помощьта бива въ пари, въ натура, на разни прѣдмети, или 
пъкъ и на лична работа. Събира се помощь тогава и от други обществени 
учрѣждения, като черкви, джамии, еснафи, общини и др.“ сп. Родопски 
наредъкъ“, год. VI, 1908 г., кн.2 и 3

 Стою Шишков дава и много точно описание на самите мостове: 
 „Прѣзъ рѣкитѣ обикновено се строятъ каменни сводови мостове съ 
хоросанъ. Тѣ сѫ тѣсни, едва ли най-голѣмата имъ широчина на нѣкои достига 
до два метра и половина. Прѣдпазителите – пармаклъци – отъ странитѣ имъ 
не всѣкога се поставятъ. Нискитѣ мостове и тия на малкитѣ води всѣкѫдѣ 
сѫ почти безъ такива. Мѣстото на мостъ се избира въ най-тѣсната частъ на 
рѣката и при това камъкъ да е, за да бѫдатъ основитѣ му на здраво мѣсто. Въ 
такива случаи често пѫти пѫтят прави обиколка по нѣколко стотина метра, 
па дори и нѣколко километра, само заради мостът.
 Относно начина на изграждане и поддръжка, тук е редно да споменем 
и описаното в труда на Димитър Маринов „Българско обичайно право“ 
(издадена първо 1894 г., ново издание на БАН 1996 г.). В него се посочват 
видовете мостове, тяхната функция и начин на поддръжка. Димитър Маринов 
пише:

 Да се прави мост, чешма или кладенец, в народа се счита като дело 
богоугодно и душеспасително, и построяването на мостове, мостлета е 
можело да изходатайства опрощение на известни грехове.“
 В книгата мостовете са разделени на три вида: 
 - „мостове“ свързващи главните пътища – за поддръжката имала 
грижа държавата (империята). „Някога такива мостове са се правили от 
различни бейове, паши, па и самите султани“.
 - „мостлета“ свързващи второстепенни пътища – за изграждането и 
поддръжката се грижи селото. Когато са построени от частни лица, мостовете 

Върбински мост на р. Арда, преди да бъде надстроен за автомобилно движение                                                                           Двусводов мост в с. Търън, Любенова, И., Старите Родопски мостове, сп. Родопи, кн.3 ,1969г.                
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се поддържат от тях и техните наследници. Такива мостове носят и името 
на семейството, което ги поддържа. Ако такъв частен мост не бил добре 
поддържан, селото можело да го даде на друг да го поддържа, съответно и 
името се променяло. Ако нямало кое частно лице да го поддържа, то селото 
поемало общо поддръжката.  
 - „бръви“, дървени малки мостове само за пешеходно преминаване – 
поставяли се, от този, който има нужда да премине. Тези мостове не носели 
конкретна отговорност за поддръжк.
 Изследване на каменни мостове в България е било предмет на 
работа, както на екипи от експерти, финансирани от държавата, така и на 
независими изследователи, историци и любители. Малко са издадените 
книги по темата, което ги прави ценна основа при настоящото изследване. 
В международната практика информацията е много повече, като в научни 
сайтове има множество публикувани изследвания върху историческите 
каменни мостове по света и анализ на техните качества, състояние и методи 
за реставрация. 

 Пионери в систематичното документиране и изследване на 
сводовите каменни мостове в Родопите са експедициите РОДМОСТ, които се 
извършват от ННЕК-ЮНЕСКО. Проучвателските екипи работят през 70-те и 
80-те години и включват архитекти, инженери, геолози и други специалисти, 
които изграждат основата на днешното знание за тези мостове. В работата 
си те изготвят архитектурни заснемания, фото-документация и подробни 
описания на множество мостове по р. Арда, р. Чая, р. Малка Арда, р. Лъджа 
и др. Членовете на екипите провеждат интервюта с местни хора, които и до 
днес са най-достоверен източник за историята на мостовете. Техните данни 
са в основата на всички следващи публикации по темата. Информацията 
е изключително ценна и е налична в Регионален исторически музей 
„Стою Шишков“, гр. Смолян. За нейното съхранение е важно тя да бъде 
дигитализирана и свободно достъпна.  
 През 1978 г. Иван Балкански издава своите изследвания „Стари 
мостове в Кърджалийски окръг“. Книгата е важна с това, че за пръв път се 
прави публикация посветена на каменните мостове в региона и включва 
архитектурни заснемания и фотографии на няколко обекта. Част от тези 
обекти претърпяват промяна през годините и албумът на Иван Балкански 
остава важен източник на информация за по-ранния техен облик.
 През 1984 г. е издадена книгата на Ива Любенова „Старите мостове в 
България“. В книгата са посочени някои принципни положения при строежа 
на каменни мостове, исторически преглед на по-известни световни примери 
и описания на известни български примери, включително много обекти от 
Родопите.

с. Широка лъка. сп. Родопски напредък, кн. 1906 г. Мост в село Тихомир, Балкански, И. Стари мостове в Кърджалийски окръг, 1978г.
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 Най-пълен и подробен е трудът на историка Александър Антонов, 
който провежда дългогодишни изследвания, частично публикувани в книгата 
„Каменни мостове в България – XV-XX век“ през 2018 г. Там са включени 
почти всички мостове разгледани в нашето проучване. Важен принос на 
Александър Антонов и инж. Атанас Антонов са архитектурните заснемания 
на всички изследвани от тях мостове, в което се убедихме в нашата работа 
на терен. 
 През 2013 г. е издадена книгата на Иван Гащилов „Юговските 
мостостроители“ посветена на творчеството на майсторите от село Югово, 
работили в много голям ареал и построили множество църкви, мостове, 
жилищни и обществени сгради в Южна България и Беломорието. Разгледани 
са както мостове от периода на Османската империя, така и мостове от XX-ти 
век, включително и след 1944 г.   
 Важно от гледна точка на по-големия контекст, в който се изграждат 
този тип мостове, е енциклопедичното изследване на Джевдет Чулпан 
„Турски каменни мостове: От Средновековието до края на османския период“. 
В книгата са разгледани някои от най-големите каменни мостове в рамките 
на Османската империя, включително много български. 

 Интересни за нашето проучване бяха и множество статии на гръцки 
автори, които разглеждат каменни мостове от гръцката част на Родопите. 
Тъй като каменните мостове не могат да се разглеждат само като българско 
наследство, а са споделена култура на всички народи населяващи днешните 
Родопи, то обвързването на международните проучвания следва да е важна 
бъдеща цел за успешно опазване на обектите.  

Mост край с. Сухово, разрушен e при строежа на язовир „Кърджали“ Двусводов мост в Триград, Любенова, И., Старите мостове в България, 1984 г.
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ТЕРЕННО ПРОУЧВАНЕ

 През октомври 2021 г. и март 2022 г. проведохме проучване в 
областите Кърджали и Смолян, като посетихме и описахме над 70 каменни 
моста. Документирахме тяхното актуално състояние, анализирахме намесите 
през годините, общувахме с техните ежедневни ползватели. Паралелно 
с материалното наследство отделихме време и за нематериалното, като 
проведохме множество интервюта с местни жители и представители на 
институции. Те ни споделиха своите знания, спомени, легенди и вярвания, 
свързани с изграждането и ползването на каменните мостове. 
 За покриване на по-голяма територия се разделихме на четири групи 
– три, изследващи материално наследство, и една изследваща нематериално 
наследство. Групите изследващи материално наследство бяха от своя страна 
в три направления: 1) Мостове по течението на р. Арда; 2) Мостове на юг 
от р. Арда; 3) Мостове на север от р. Арда. Всички останали мостове, които 
надхвърляха обхвата на 4-дневното проучване, поставихме в допълнителна 
група, която се предвижда да допълваме в бъдеще.  
 Всеки ден се правеше кратък анализ на документираното и програма 
за следващия ден. На място, според времето за пътуване и атмосферните 
условия, бяха добавени мостове, а други отпаднаха. Въпреки че работата 
бе затруднена от постоянен дъжд, екипът успя да се справи с поставените 
задачи и да изготви нужната документация.   
 През октомври се проведе заснемане на два исторически каменни 
моста - по един в област Кърджали и Смолян. За целите на проекта бяха 
избрани населени места, които имат по няколко съхранени каменни моста – 
Шумнатица и Широка лъка. Мостовете и в двете села са защитени от Закона 
за културното наследство като единични недвижими културни ценности. 
 През ноември 2021 г. бе извършено заснемане на мостове с 360° 
камера. Бяха заснети мостове в селата Срънско, Дядовци, Стояново, Търън 
и гр. Смолян. Всички те могат да бъдат посетени онлайн чрез изработени 
виртуални разходки. 
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ЗА АРХИТЕКТУРАТА НА КАМЕННИТЕ МОСТОВЕ  

арх. Иван Колев
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 Каменните мостове съществуват от древността и техните 
конструктивни принципи само се усъвършенстват през вековете. До периода 
на индустриалната революция те са най-доброто средство за преодоляване 
на сложни терени и реки. Известни примери на този тип строителство са 
включени в списъка на световното наследство като носители на материална 
и нематериална култура от извънредно значение за човешката цивилизация 
(като мостовете в Мостар и Вишеград в Босна и Херцеговина). Въпреки че 
принципите на изграждане са близки, различните култури и различният 
природен контекст водят до създаването на местни строителни традиции. 
 Мостовете се строят както при наличие на държавен интерес 
(търговия, управление и защита на дадена територия), така и заради локални 
интереси на местните хора. Тяхната поддръжка е от изключително значение 
както в миналото, така и днес. Функцията, която изпълняват, е еднакво важна 
за всички слоеве на обществото. В настоящото проучване са документирани 
само примери от късното средновековие и периода на Възраждането. Това 
са изцяло каменни мостове, които са изградени в оригиналния си вид със 
сводове от обработени лицеви блокове, а останалата част от зидовете са 
изпълнени от необработени каменни блокове. Разгледани са и няколко 
изключения, за да се изясни типологичната разлика. 

 Спецификата на този тип мостове идва от икономическата 
целесъобразност за тяхното изграждане и тяхната функция. Те са изградени 
от местни скални блокове, като само тези, оформящи челото на свода, се 
обработват добре. Материалът се добива както от речното корито, така от 
скалите в близост до реките. Това чисто икономическо решение води и до 
техния външен облик. Те са пряко свързани с природния контекст, който 
допълват, а не нарушават. Майсторите на мостове са познавали много 
добре материалите, с които работят, и чрез опити и грешки през вековете са 
достигнали до общи принципи, които откриваме при почти всички мостове 
от типа. 
 За някои мостове съществуват легенди, че са изградени върху 
основите на по-стари мостове. Макар и да е възможно преизползването 
на материали от стари мостове или други градежи, то при разгледаните 
обекти няма следи от надграждане върху по-ранна основа (с изключение на 
намесите от XX-ти век, които са ясно различими). Може да се предположи, 
че такава практика или не е съществувала, или по-вероятно мостовете са 
били преизграждани изцяло, за да е сигурен техният градеж, а остатъкът от 
стабилни каменни блокове се е преизползвал в изграждане на новия мост. © Silvan Rehfeld                                              Зоната на Стария мост и стария град на Мостър (БиХ)

Мостът на Мехмед Паша Соколович във Вишеград (БиХ)                                                © Natasha Lazic 
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 Функцията на този тип мостове е свързана с ежедневието на местното 
население, както и с някои регионални търговски връзки.  Те са част от 
система за движение на населението в рамките на Османската империя, 
която продължава в гръцката част на Родопите и в по-малка степен в днешна 
Турция. 
 Големите мостове над р. Арда са осъществявали важни връзки 
между градовете по Беломорието с вътрешността на днешна България. 
Днес тези мостове са почти изцяло надстроени и пригодени за съвременния 
автомобилен трафик. По-малките мостове над притоците на Арда могат да 
бъдат наречени второстепенни, тъй като се намират в по-труднодостъпната 
част на планината и обикновено не са част от основните пътни връзки. В 
днешно време много от тях са останали само пешеходни и са запазили 
своята първоначална характеристика. Важно за съхранението на всички е 
да продължат да функционират, а поддръжката, макар и минимална, следва 
да е редовна.

 В проучването сме обърнали внимание предимно на сводови мостове, 
чиито близки строителни принципи можем да отнесем към общ период на 
изграждане. Те често носят названието „римски“, макар да нямат много общи 
белези с познатите и известни примери от римската епоха (включително и 
източната римска култура, позната днес като византийска). Използването на 
термина „римски“ се е наложило като синоним на нещо „старо“ и се ползва 
за мостове из цяла Европа. В проучените източници от Гърция, подобни 
мостове са наричани „византийски“, т.е. отново „римски“
 Както бе посочено по-горе, мостовете са с различна значимост 
и с различно предназначение. Поради това, те са предмет на различно 
отношение и поддръжка през вековете. В разглежданата територия можем 
да разделим функционално каменните мостове на три категории:
 Първи вид: Многосводови мостове над големи реки, които дефинират 
основните търговски пътища през Родопите и често са в извънселищна 

Автентично оформение на Мост в Гърция              Източник: Спирос Мантас Оригинално оформление на моста в Срънско                                                  Източник: Иван Балкански                                            
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територия. Тези мостове са с голямо значение за управлението на територията 
– придвижване на войски, събиране на данъци, движение на търговски коли. 
Най-характерни примери са Средногорски мост, Върбинския мост, Стоянов 
мост, Дяволски мост, двата разрушени моста в язовир Кърджали, мостът край 
с. Ненково.  
 Втори вид: Едносводови и двусводови мостове в градска територия, 
които са изграждани за ежедневното преминаване в рамките на селото или 
града. Такива са групите от мостове в Смолян, Широка лъка, Златоград, 
Шумнатица и др. 
 Трети вид: Малки едносводови мостове, хаотично строени над малки 

притоци, осъществяващи връзката между махали, ниви и др.
 Независимо от различната функция, принципите на изграждане се 
забелязват във всички мостове и можем да заключим, че те са носители на 
една строителна традиция, която предава знанието си през поколенията. 
 Сводовите мостове от периода на Османската империя са изграждани 
с максимално възползване от съществуващия природен контекст. Мястото 
обикновено е близо до завой на реката, защото в тези зони водата се 
разлива и с вдигане на нивото, забавя своя ход. Почти винаги пътят се 
е съобразявал с местоположението на моста, а не обратното. С малко 
изключения, местоположението на мостовете е в най-тясната част на реката, 

  © Иван КолевМетални обтегачи, Дяволски мост, с.Дядовци Вълнорез, Стоянов мост, с. Стояново   © Росина Пенчева
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за да се ползва възможно най-малко строителен материал и да се намали 
възможността за разрушения. Последното обуславя и нуждата от високите 
сводове, които да не биват заливани при прииждащите води. 
 Стъпките на конструкцията са изграждани върху естествените скали 
на бреговете и по-рядко стъпват в коритото на реката. В естествената скална 
основа не са се извършвали промени при строежа, тъй като тя е осигурявала 
необходимата стабилност. Когато е трябвало мостът да стъпи в речното 
корито, водата временно се е отбивала, правена е основа от дървени пилоти, 
върху които е изграждана каменната зидария. Тъй като в този период не се 

е ползвал цимент или бетон, то основите са изцяло каменни с хоросан. При 
много от тях липсата на поддръжка е довела до постепенно унищожаване на 
хоросана и свличане на зидове. 
 За по-добрата защита на големите мостове са се изграждали ледорези 
(наричани още вълнорези, езици и др.). В разглежданите мостове те са 
винаги с триъгълно сечение. Изпълняват се срещу течението, с изключение 
на единични случаи, като например Стоянов мост, където са изпълнени и от 
двете страни на моста. 

Изглед и детайл от моста при училището, с. Широка лъка                                            Източник: НИНКН План и разрез на Стоянов мост                                                                            Източник: Иван Балкански

Изглед при Рагюски мост, с. Широка лъка                                                                         Източник: НИНКН
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 В типологията на сводовите мостове липсва украса, всичко е 
подчинено на функцията. Тази утилитарност обуславя повтаряемост не само 
на елементите, но и на техните размери. Поради тази причина можем да 
говорим за типология и местна школа, в която се предават знания и принципи 
на строеж. 
 Широчината на пътното платно е равна на общата широчина на 
моста и е около 2,5-3 метра за голяма част от разглежданите мостове. В 
редки случаи, при най-дългите мостове, широчина стига до 3,6 метра. Това 
е свързано с нуждите на периода – основното придвижване е било с коне 
(или камили) и пеша, докато през основните търговски пътища е трябвало да 
преминават товарни коли.
 Широчината от 2,5 до 3 метра е позволявала двама конника с 
натоварени дисаги да се разминат. Заради товарните ездитни животни, 
парапетите са били ниски – 15-30 см, за да може товарът да не се блъска в тях 
и все пак да има преграда насочваща хода на животните. При някои мостове 

парапетите съвсем са липсвали, като през няколко метра са поставяни 
вертикални блокове. 
 При липса на поддръжка тези блокове са избутвани в реката и с 
времето почти са изчезнали като следа в конструкцията. Пътното платно се е 
изпълнявало с калдъръм, като през разстояния от 1-1,5 метра се е оформял 
праг за по-добро сцепление при стъпване.   

Oформление на свода, Дяволски мост, с. Дядовци   © Росина Пенчева

Изграждане на кръжило                                                                                               © Аргирис Петронотис

Схема на архитектурните елементи на каменните мостове в Родопите                   © арх. Иван Колев
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 Светлият размер на сводовете варира и е обвързан с конкретното 
местоположение. С най-големи размери в цялата територия са средните 
сводове при многосводовите мостове – Дяволски мост - 19 м, Средногорци 
- 17 м., Върбина – 16 м. Възможно е отворът на мостът край Ненково да е по-
голям от посочените, но пълният му размер.
 Конструкцията на свода е следвала общо доказана норма. Каменните 
блокове са с издължена форма и се свързват с хоросан. В документираните 
над 70 обекта, каменните блокове на свода са с височина 45-55 см. Тези 
наши измервания сочат, че независимо от функцията на моста и размера на 
свода, са съществували минимални размери, ползвани от всички майстори 
в разглежданата територия. Челните сечения на блоковете се редуват в 
широчина и цвят на камъка, с което се изгражда естетически ритъм на свода. 
Над свода се изпълнява рамка (венец) от надлъжно разположени каменни 
блокове с височина 5-10 см, които в най-горната част на свода се прекъсват. 
Обикновено рамката излиза напред спрямо челните камъни на свода. При 
датираните мостове датите са изсечени в каменни блокове от свода, близо 
до най-високата част. Рядко може да се види мост с двоен свод, т.е. две дъги 
една над друга. Видимо такава структура има естетически характер, без 
функционална значимост (като в Двусводовия мост при Агушевите конаци, 
с. Могилица). 
 В Дяволския мост са използвани метални обтегачи, които са 
закотвени и видими в лицевите блокове на свода. Вероятно е при градежа 
на мостове от периода да са ползвани оловни скоби за захващане на големи 
каменни блокове, но за момента не разполагаме с документиран такъв 
пример. Подобни конструктивни елементи съществуват в мостове в Западна 
Гърция, строени в същия период.
 Каменните блокове, използвани за оформление на лицето на свода са 
единствените, които са обработени с цел правилна форма. Всички останали 
камъни, ползвани за лицева зидария, са без внимателна обработка и вероятно 
са ползвани така, както са добити в кариерите. Понякога се сместват цепени, 
ломени и речни камъни. Вътрешността на зидовете е от различен размер 
необработени камъни, чакъл и пясък, над които се изпълнява калдъръмът. 
 През XX-ти век зидовете на много мостове са били измазвани с 
варопясъчна (по-късно циментова) мазилка и в нея грубо е изрисувана фуга, 
която да имитира строен блоков градеж. Този тип намеси се изпълняват и в 
съвремието. 
 Сводовете са се изграждали чрез монтаж на дървени кръжила 
над основите. Гредите в основата на кръжилото са навлизали в самата Отвори за гредите на кръжилото, с. Срънско      © Росина Пенчева
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конструкция на стълбовете и при много мостове отворите са все още видими. 
След монтажа на свода е имало период на слягане докато всички каменни 
блокове се заключат и мостът може да се ползва. При разглежданите мостове 
не може да се открои визуално ключовият камък на свода. Блоковете в 
най-високата част с нищо не се отличават от останалите. Това различава 
историческите родопски мостове от ранните османски мостове построени 
от империята, както и от по-късните мостове строени след началото на 
XX-ти век. Чрез изграждане на високите сводове, мостовете получават 
естествената си гърбавина, която до голяма степен ги отличава и до днес от 
всички останали мостове. Почти всички разглеждани мостове, в оригинални 
си вид са били с изразена гърбавина, с изключение на няколко моста, които 
са изпълнени с два идентични свода, които водят до изравняване на пътното 
платно (с. Триград, с. Търън и др. ). 
 Някои мостове са с основи, които днес не могат да бъдат ясно видени, 
тъй като с годините речното корито е със задигнато ниво, поради наноси 
или поради оформяне на изкуствено речно корито. Така много мостове не 
могат да бъдат видени в тяхната конструктивна цялост. Такива са мостът при 
с. Ненково, полуразрушеният мост при с. Боровица (който много рядко може 
да се види над нивото на Арда), мостът в центъра на с. Бял извор, Пазарския 
мост в гр. Златоград и др. 
 В стълбовете на мостовете, в пространството между сводовете или в 
края на мостовете се оставят отвори с двойна функция. Първо, те намаляват 
собственото тегло на моста и второ, позволяват на водата да премине при 
големи наводнения, с което намаляват нейната разрушителна сила върху 
моста. Тези отвори са обикновено засводени и с лек наклон по посока на 
движението на водата за по лесно оттичане. В Дяволския мост е изпълнен 
отвор, който се явява четвъртина от кръг, като в разглежданата територия 
няма друг с подобна форма (това е посочено и от експедициите РОДМОСТ).  
 При някои мостове отворите са запълвани частично или цялостно. 
Такава намеса има в Дяволския мост, където двата вътрешни отвора са с 
намален размер, което е извършено, за да се задигнат ледорезите. Ясно 
се чете фугата между оригиналния отвор и по-новата зидария. При най-
ранното архитектурно заснемане на моста от 1975 г. тази промяна вече се 
забелязва.
 В други мостове отворите са изцяло зазидани, като при Стоянов 
мост. Такава намеса вероятно е извършена, за да се подсигури успешното 
използване на моста в новата му функция за съвременен трафик. Върбински мост, от който са съхранени само оригиналните каменни сводове   © арх. Иван Колев
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ОПАЗВАНЕ НА КАМЕННИТЕ МОСТОВЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО 
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

арх. Иван Колев
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 Защитата на каменни мостове като недвижими културни ценности 
е била извършвана от държавата на няколко етапа през годините. Видимо 
от документите, с които е предоставен техния статут, изучаването и 
регистрирането на исторически родопски мостове е обхванало неравномерно 
разглежданата територия. В нашето проучване сме локализирали 
приблизително 140 моста в областите Смолян и Кърджали. Трябва да се 
отчете, че има много други, които все още не сме локализирали точно. От 
тези 140 повече от половината са без статут на НКЦ.  
 В списъка на паметниците на културата липсват значими обекти 
като Върбински мост, Стоянов мост, мостът край с. Ловци, трисводестият 
мост в Рудозем, мостът в Средногорци. Някои населени места, в които има 
по няколко моста, въобще не са включени. Такива са Златоград, Мадан, 
Неделино, Славейно, Бял извор. 
 Видимо, предишните проучватели са разделили автентичните обекти 
от тези, които се ползват за автомобилен транспорт, но все пак има много и 
добре съхранени мостове, които са с високи качества, но не се опазват от 

Закона за културното наследство. Нашето мнение е, че следва да се проведе 
цялостна акция по актуализиране на статута на каменните мостове, която би 
могла да е част от териториална програма или тематично изследване. Това 
са обекти, които в повечето случаи са застрашени, както поради природните 
стихии, така и поради непоследователна поддръжка.  Не бива да се забравя 
и това, че поради липсата на съвременна практика в изграждането им, то и 
тяхната евентуална добра консервация и реставрация е под въпрос.  
 Друг неизяснен момент в защитата на мостовете е тяхната 
категоризация. Някои от тях са от „местно“ значение, а други – „за сведение“. В 
разглежданата територия само Дяволския мост е от „национално“ значение. 
Мостове с идентични или близки характеристики са категоризирани 
различно. Видима е нуждата от цялостен поглед върху историческите 
каменни мостове като обекти на наследството и създаване обща насока за 
тяхната научна оценка.
 В предоставения ни от НИНКН списък на недвижими културни 
ценности в областите Смолян и Кърджали е видно, че общият брой НКЦ е 72. 

Недвижима културна ценност, Стоянов мост, с.Стояново                                           © инж. Петя Груева Без статут на културна ценност, Трисводов мост край село Ловците                        © арх. Иван Колев
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Липсата на статут на културни ценности на останалите каменните мостове 
не означава автоматично, че те са застрашени от разрушаване, но намалява 
вероятността за тяхното качествено опазване.  
 Освен конкретно посочените, има един интересен документ, който 
гарантира статут на НКЦ на всички каменни мостове, строени преди XX-ти 
век. Този документ се отнася само за община Кирково. Това означава, че 
всеки познат или непознат сводов каменен мост в общината има статут на 
НКЦ и следва да се съхранява. За жалост, в останалите общини, мостовете 
не са защитени по този общ начин и както посочихме - има много важни 
пропуски. 
 От посочените 72 обекта културни ценности, само 23 имат постоянен 
статут по реда на актуалния закон, а останалите са с временен режим за 
опазване. За десетина от тези мостове, в архива на НИНКН има налична 
документация, включваща архитектурно заснемане и фото-документация. 
Останалите присъстват с няколко снимки и кратко описание. Липсват 
актуални проучвания за всички обекти с цялостен поглед върху тяхното Без статут на културна ценност , Трисводов мост,  с. Кошница                                                   © Росина Пенчева

Юртенски мост, с. Петково                                                           © арх. Михаил Праматаров Културна ценност от национано значение, Дяволски мост, с. Дядовци        © арх. Иван Колев
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състояние и автентичност. 
 Единствено Дяволският мост е получил статут по реда на актуалния 
Закон за културното наследство (макар и преди влизането в сила на Наредба 
№ Н-12/2012 г., сега Наредба №3/2019 г. , която изисква подробно проучване 
на всеки един обект.)
 Въпреки констатираните липси, за нас е обнадеждаващо, че при 
потърсеното съдействие от страна на НИНКН в настоящия проект, срещнахме 
пълно разбиране и подкрепа. Беше ни предоставен достъп до архивните 
материали, а експерт от Института взе участие в нашето теренно проучване. 
По този начин се надяваме нашето изследване да подейства стимулиращо 
на процеса на изучване и опазване на обектите. 
 Както всички обекти на строителството и конструктивните 
материали на мостовете намаляват носимоспособността си с времето. 
Все пак, с редовното им наблюдение и оценка на щетите при ежегодните 

цикли на наводнение, замръзване и изсушаване, някои инциденти биха 
могли да се предотвратят. Правилната им поддръжка може да удължи 
тяхното функциониране многократно. Разрушенията в мостовете, които 
разглеждаме, са следствие не само на атмосферните влияния, но предимно 
на функциониране без подходяща поддръжка. 
 За мостовете, които днес се ползват за автомобилно движение, 
мониторингът и поддръжката са изключително важни поради най-малко 
три причини. Първо, почти всички те са претърпели монтаж на нов слой 
от стоманобетонова плоча, излизаща конзолно над двете страни на моста. 
Второ, при монтажа на тази плоча, пътното платно се изравнява с натрупване 
на допълнителен слой каменен градеж в краищата. Трето, тези мостове 
понасят товари от автомобили и товарни коли, които не са били предвидени 
при оригиналното им изграждане. Те трябва да са предмет на мониторинг, 
анализ и изпитване на техните актуални свойства, т.е. да се потвърди, че 
функционирането им е безопасно и не застрашава човешки живот.
 Причините за разрушения можем да разделим на природни и 
антропологични. Някои фактори, които са считани за природни, са всъщност 
следствие от неподходяща човешка дейност в структурата на мостовете или 
в естествените речни корита.  Важно е такива намеси да бъдат изяснявани, 
с цел положителна промяна и предотвратяване повтарянето на тези грешки 
при други обекти.

ФУГИРАНЕ И ХОРОСАН

 Износването на хоросана е често забелязван проблем при каменните 
мостове. Това унищожение на външния слой е характерно и има своята 
строителна логика. Износването на оригиналния варопясъчен хоросан 
не е толкова опасно, колкото съвременните намеси с цимент и бетон. За 
да се убедим в това, трябва да си изясним как е работила структурата на 
оригиналните каменни градежи.
 При строежа на мостове в миналото се е ползвал хоросан съдържащ 
гасена вар, пясък, глина. Такъв вид материал изисква поддръжка и редовно 
обновяване. Това е било нормална практика, която хората са били длъжни 
да извършват. Челните каменни блокове на мостовете са изпълнявани от 
най-здравите местни скали. Те са били по-корави от хоросана, поради което 
при навлизане на влага в зида, тя е излизала през „дишащата“ структура 
на хоросана и съответно е разрушавала външния му слой. В този процес 

Надграждане, монтаж на бетонова плоча, метални парапети и частично зазиждане на отвори, 
Стоянов мост - недвижима културна ценност                                                           © инж. Петя Груева 
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каменните блокове запазвали своята цялост, а хоросанът е бил „жертван“. 
Тъй като е по-лесно възстановим, хоросанът периодично се полагал във 
фугите между камъните. 
 В ново време (от края на XIX век до днес) тази практика на поддръжка 
продължава, но с нови строителни материали. Един от най-често срещаните 
материали е циментът. Той до голяма степен е неподходящ за каменните 
зидове поради своите физични и химични свойства. Циментовите фугировки 
не позволяват на влагата да излезе през тях. Като остане вътре в зида, 
бавно руши контактните зони на каменните блокове. През зимата водата 
замръзва, и в следствие на увеличения си обем ги разрушава или размества. 
Първоначално се унищожават контактните зони около циментовите фуги, 
което води до честата гледка на отлепени или паднали циментови фуги.  
Решението на този проблем е да не се префугира с циментови смеси, а всички 
вече изпълнени циментови фугировки следва се отстранят от специалисти и 
префугират с доказано съвместим материал. 
 Същото се отнася и за по-сериозните цялостни измазвания на 
каменните зидове с циментова мазилка. В част от проучените обекти се 
забеляза, че мостове са цялостно измазани, след което в новата циментова 
мазилка е грубо издълбана фуга, която да имитира стройна каменна зидария. 
Търсеният ефект е старите мостове да заприличат на мостовете от началото 
на XX-ти век, но вместо това се създава опасност за тяхното опазване. 

Би следвало да се извърши цялостен анализ на ползваните смеси и да се 
пристъпи към премахване на циментовите мазилки и възстановяване на 
оригиналния външен вид на тези мостове. 

СТОМАНОБЕТОНОВИ ПЪТНИ ПЛОЧИ

 Най-често срещаното решение за увеличаване на пътното платно 
на съществуващи каменни мостове и ползване за съвременен транспорт е 
изпълнението на стоманобетонови пътни плочи. Съществуващите наклони 
на каменните мостове се изравняват чрез задигане в двата края с каменен 
зид и изпълнение на стоманобетонови плочи, конзолно излизащи от 
двете страни на моста (като при мостовете в гр. Рудозем, с. Арда и др.). В 
повечето случаи намесата по надзиждане е ясно видима над оригиналната 
конструкция – в тези зони каменният градеж се отличава по цвят и вид; 
видима е и разделителната права линия, оформена между старо и ново. 
Понякога разширението на мостовете се изпълнява и чрез увеличаване на 
общата широчина, чрез дублиране с нова бетонова или друга конструкция (с. 
Средногорци, с. Бориково). Тези намеси се извършват над големите каменни 
мостове (рядко над едносводови мостове), тъй като те още от Античността 
дефинират основните, най-удобни трасета в планината и адаптирането им за 
съвременни нужди е удачно. При изпълнение на стоманобетоновите плочи 

Надграждане, монтаж на бетонова плоча и метални парапети, 
Mост,  с. Кошница                                                                                                                         
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се оформя пътно платно с широчина за преминаване на една или две коли, 
както и пешеходни ленти от двете страни. Пътното и пешеходното движение 
са разделени с мантинела, а парапетите са метални, с близък по вид детайл. 
Почти всички стоманобетонови плочи са в лошо състояние, най-вече в 
пешеходната си част. Наблюдава се разпад на бетона и оголени стоманени 
елементи. Подобни гледки няма как да не доведат до общото заключение, че 
автентичните каменни структури са много по-качествени и дълготрайни от 
съвременните стоманобетонови намеси. 

МЕТАЛНИ И ДЪРВЕНИ ПАРАПЕТИ

 На мостове в населени места и извънселищни, които се ползват 
усилено, през XX-ти век започват да се поставят парапети. В оригиналния 
си вид мостовете са имали много ниски или въобще не са имали парапети. 
Исторически проучвания сочат като възможна причина за това изискването 
по моста да могат да минават товарни животни, които да не докосват със 
стоката си високите парапети, а само да имат ограничители за посоката. 
 От направеното проучване се вижда, че голяма част от направените 
парапети са метални и дървени. Срещат се и някои по-редки решения 
включващи стоманобетонови колони с ажурна метална част между тях 
(Златоград, Неделино), както и плътен зид до 40 см с ажурна дървена част 
над него (Могилица). В някои случаи са монтирани метални колони, обшити 
с дърво, които вероятно изглеждат „по-автентично“, но дават по-голяма 
стабилност. На Дяволския мост е изпълнен нов каменен парапет, по-висок от 
оригиналния, който едновременно съхранява автентичната изцяло каменна 
структура, но и защитава посетителите му.  В с. Петково на няколко моста са 
изпълнени изцяло бетонови ниски парапети. 
 При пешеходните мостове е характерно изпълнението на дървени 
парапети, наричани от Стою Шишков „тип овчарска ограда“. В тези случаи 
се монтират греди (дървени или метални релси) в самия калдъръм, като 
гредите изскачат извън широчината на моста. В зоната, излизаща навън се 
монтира триъгълна конструкция, която осигурява стабилност на парапета. 
 По времето, в което изпълнявахме настоящия проект, един от 
мостовете, включен в проучването, разположен близо до Ягодинската 
пещера, бе унищожен от буйните води, следствие на обилни дъждове. 
Неговото състояние е било документирано като рисково, но не са взети 
навременни мерки.  Мост с висока степен на автентичност, край Мадан                                                     

Надграждане и нови парапети, мост край с. Могилица   © Росина Пенчева
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 Автентичността на мостовете следва да се разглежда не само като 
механичен сбор от материални характеристики. Следва да се отчита начина 
на ползване, начинът на поддръжка, но и функционалността - значение 
като елемент от съхранени в съвремието пътни комуникации. Характерно 
за мостовете е, че те съхраняват основната си функция почти до момента 
на своето физическо разрушение. Поради тази причина не сме посочили 
мостове с ниска степен на автентичност, а само такива със „висока“, „средна“ 
и „разрушени“.
 Мостовете с висока степен на автентичност са съхранили своята 
конструкция, наклон, калдъръм, парапет, вид движение, функция. Мостовете 
със средна степен на автентичност са получили изменения с настроена 
конструкция, подменена пътната настилка, нови парапети, но са съхранили 
основната си конструкция и сводове, както и функция. 
 От направените проучвания и наблюдения на извършваните през 
годините намеси, считаме, че има ясни тенденции в поддръжката на каменни 
мостове, които следва да се изменят, ако искаме да ги съхраним.
 За да съхраним по-добре това културно наследство следва да 
познаваме добре българския и чуждестранен опит в тази сфера. Голямо 
внимание трябва да се обърне към превенцията като средство за тяхното 
дългогодишно поддържане.
 Ежегодния мониторинг на обектите ще даде ясна представа при 
наличие на вредни процеси, които могат да бъдат контролирани. Всички 
дейности по реставрация следва да се извършват след внимателен анализ 
от специалисти и да се изпълняват от квалифицирани кадри. Оригиналът на 
мостовете следва да е предмет на внимателно отношение и намесите по него 
трябва да са минимални. Намеси извършени в миналото, които днес отчитаме 
като негативни трябва да бъдат изследвани и при възможност отстранявани. 
От направените огледи на терен бе видимо, че съвременните намеси с цимент, 
стоманобетон и метал са в лошо състояние, докато оригиналните градежи са 
по-добре запазени. Това трябва да се взема предвид при следващи намеси и 
да е част от оценката за степента на намеса от наша страна. 
 Препоръките ни включват посоки за действие в  научно-
изследователски, административни и практически план. Тук споделяме 
общите ни препоръки, които се отнасят както към отговорните институции 
за поддръжка и опазване, така и към проектанти и изпълнители. Мост с висока степен на автентичност с. Бял извор                                                      © арх. Иван Колев
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ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Административни и научно-изследователски препоръки
1. Третиране на всички исторически каменни мостове като обекти на недвижимото 
културно наследство, независимо от това дали притежават статут по Закона за 
културното наследство. 
2. Актуализиране на регистъра на недвижимите културни ценности в частта каменни 
мостове. Изследване на потенциални нови обекти за включване. 
3. Изследване на възможността за създаване на групов сериен обект на недвижимото 
културното наследство – „Исторически каменни мостове в Родопите“, който да 
обхване мостовете в областите Кърджали, Смолян, Пазарджик и Благоевград. 
4. Обвързване на значимостта на каменните мостове с нематериалното културно 
наследство и техния исторически наднационален контекст. Обвързване на ценността 
на каменните мостове с тяхната природна и урбанистична рамка. Създаване на 
нужните предписания за опазване, които да позволят историческите мостове да 
съхранят композиционната си роля в съвременния контекст. 
5. Издаване на актове за собственост на всички обекти и отделянето им в собствени 
урегулирани поземлени имоти, с което да се създадат условия за делегирана 
отговорност и регулирана редовна поддръжка. 
6. Приемане на План за мониторинг на обектите, който да е отговорност на подходящи 
държавни и/или местни институции. 
7. Подробно изследване, анализиране и документиране на състоянието на всички 
исторически каменни мостове в страната съгласно изискванията на Закона за 
културното наследство и Наредба № 4 от 21 декември 2016 г на Министерство на 
културата и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 
8. Изработка на инвестиционни проекти за реставрация и адаптация съгласно 
изискванията на Закона за културното наследство и Наредба № 4 от 21 декември 
2016 г на Министерство на културата и Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството. Задължително включване на част, в която да са описани методите 
за поддръжка в годините след изпълнение на инвестиционния проект. 
9. Включване на местните общности във вземането на решения и публичност на 
всички намеси по исторически каменни мостове. 

Практически препоръки 
1. Осигуряване на условия за предаване на знания и технология за консервация и 
реставрация на историческите каменни мостове. Провеждане на регулярни семинари 
на национално и международно ниво, в които да вземат участие проектанти, 
изпълнители и отговорни институции. 
2. Съхранение на типологичните характеристики на историческите каменни мостове, 
чрез използване на традиционни строителни техники и материали. 
3. Изследване на възможностите за премахване на неподходящи намеси, които имат 

негативен ефект върху каменните мостове – неподходящи съвременни материали, 
елементи и др. 
4. Използване на съвременни недеструктивни методи за изследване и анализ на 
състоянието на мостовете. 
5. Редовно почистване на речните корита от големи паднали дървета и други 
потенциално опасни елементи. 
6. Съхранение и възстановяване на оригиналните калдъръми на пешеходните 
мостове след подробен анализ на оригиналното оформление и материал.

НЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Административни и научно-изследователски препоръки
1. Дългосрочната липса на мониторинг, поддръжка на каменни мостове и техните 
елементи, дори и такива претърпели намеси по консервация и реставрация. 
2. Извършване на намеси по мостовете без консултация с експерти в сферата на 
историческа архитектура и конструкции в България. Извършване на намеси по 
мостовете без предварителен анализ и подробно документиране на актуалното 
състояние. 

Практически препоръки
1. Изпълнение на ремонти и реставрации от строителни фирми и работници без 
нужния опит в сферата на историческа архитектура и конструкции в България. 
2. Извършване на фугировки или измазвания със сив цимент, както и всякакви 
намеси, които препятстват естественото преминаване на влага през оригиналната 
конструкцията. 
3. Експериментиране с нови и недоказани строителни смеси и материали. 
4. Използване на деструктивни методи за анализ на състоянието, които биха 
нарушили целостта и автентичността на каменните мостове. 
5. Промяна на архитектурната характеристика на мостовете чрез използване на 
псевдоисторически елементи, които не отговарят на периода на съответния каменен 
мост. 
6. Използване на неподходящи съвременни настилки за пешеходните мостове, като 
например асфалт, каменни павета, цепени каменни плочи, както и използването на 
циментови фуги. 
7. Изпълнение на хоросани в каменни мостове, които са били оригинално изградени 
от суха каменна зидария. 
8. Значими промени в средата на каменните мостове, които унищожават историческия 
им контекст. 
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НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА КАМЕННИТЕ 
МОСТОВЕ В РОДОПИТЕ

Вилдан Расим

 През 2021 г., в дните 11-14 октомври бе проведено теренно проучване 
по проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи 
за представяне и опазване“, обхващащ област Кърджали и област Смолян. 
В рамките на проучването бяха посетени и описани множество мостове. 
Паралелно с материалното наследство бе изследвано и нематериалното, 
като бяха проведени множество разговори с местни жители и представители 
на институции. В следващите няколко страници ще бъдат представени 
резултатите от теренното проучване на нематериалното културно наследство.
 Старите каменни мостове в Родопите са ценно архитектурно-
историческо наследство. Едни от основните причини за построяването 
на тези трайни инженерни съоръжения са особеният планински терен и 
буйните, труднопроходими реки, каквито са били река Арда и нейните 
притоци. Мостовете са осигурявали по-лесно преминаване над реките и 
по-бързо придвижване към важните пазарни и административни центрове, 
намиращи се в Беломорска Тракия. 
 Каменните мостове в Родопите често са наричани „римски“, въпреки 
че се допуска, че голяма част от тях са построени през Средновековието 
(Балкански, 1978) или през периода на османското владичество със спазване 
на римската строителна традиция. В наши дни рядко по тях могат да бъдат 
забелязани строителни надписи, посочващи конкретни години на строеж и 
имена на майстори. В този случай неличните спомени, вярванията, легендите 
и преданията, разказвани от местните жители, спомагат за допълването на 
тази важна информация. По време на разговорите се споменават няколко 
мостове с предполагаемите им периоди на построяване – началото на XVI в. 
Дяволският мост до гр. Ардино (жител на с. Бял извор, Ардинско); около 1810 
г. Турчин мост до гр. Неделино (Елка Дуганова, 59 г., гр. Неделино); около 
1700 – 1750 г. Върбински мост, с. Върбина, чиято плоча била унищожена по 
време на ремонтните дейности през 1934 г., когато започва строежът на пътя 
Смолян – Кърджали (Митко Димитров, с. Върбина, Маданско); около 1878 – 
1912 г. Стоянов мост, с. Стояново (Васил Павлов, 69 г., с. Стояново, Ардинско). 
Допуска се, че повечето от тези съоръжения са построени от местни 
майстори (от с. Момчиловци, гр. Неделино, с. Петково, с. Дядовци и други), 
тъй като зидарството в много от родопските селища било главният, а в някои 
случаи и единственият поминък на населението (Примовски, 1973). Според 
едно от преданията това са майстори, които са се сблъскали с римската 
архитектура в Гърция, където заминали да работят като чираци, поради 
нищетата в региона. Усвоили този занаят и връщайки се по родните си места, 
те започнали да наемат работници, за да строят мостове по желание на по-
заможните хора (Веселин Видински, 79 г., гр. Неделино). Такива богати хора 
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са били например хаджиите (Бекир Ходжа, 94 г., гр. Ардино), животновъдите 
(Митко Димитров, с. Върбина, Маданско) и т.н. В други случаи става ясно, че 
мостове са построени и чрез средства, събрани от местните жители. Такова е 
преданието за т.нар. „Алехчанска кюприя“, намираща се между гр. Златоград 
и с. Старцево. По думите на местен жител по време на една от чумните 
епидемии голяма част от населението измряло и останала много покъщнина. 
Оцелелите я продали и чрез събраните жълтици построили моста (Розалин 
Хаджиев, 58 г., гр. Златоград).
 Удивителното обаче е в това, че въпреки изминалото време повечето 
от мостовете са в много добро състояние. Без съмнение знанията и уменията 
на майсторите се оказват от ключово значение за тази запазеност. Те избирали 
най-подходящите места за построяване на мост, а именно тези със здрава 
основа (на камък). Определяли докъде стига речното корито, за да може 
максимално да се избегне разрушителната сила на прииждащите бурни води. 
Според вярване заставало се по средата на реката и се е хвърляло камък 
– първо вляво, после вдясно. Докъдето стигало хвърленият камък, дотам 

е било речното корито (Здравко Димитров, гр. Неделино). В зависимост от 
особеностите на терена определяли дали мостът ще бъде едносводест или 
многосводест. Централният свод, който е с най-голяма височина и ширина, 
както и по-малките сводове, намаляващи своята височина и ширина към 
брега, са осигурявали свободното преминаване на водите. При строежа 
се е използвало речен, дялан камък, хоросан, каменни отломки и дървени 
елементи (допуска се, че е било използвано и олово (Розалия Димова, гр. 
Мадан), зехтин (жител на с. Бял извор, Ардинско). Изящността и здравината 
на мостовете се е допълвала от олекотяващите отвори, вълнорезите, 
калдъръмените пътни платна и т.н. При по-детайлно разглеждане на 
мостовете се забелязват най-различни отпечатъци, знаци и символи (вкл. 
кръстове – Бабѝчевска кюприя, гр. Златоград; Стоянов мост, с. Стояново, 
Ардинско). Това може би не е случайно, защото според вярванията всеки 
майстор е имал свой нишан, белег, чрез който се е представял, легитимирал 
(Веселин Видински, 79 г., гр. Неделино).
 Освен всичко изброено дотук, местните вярват, че активното 
използване на тези съоръжения също ги заздравява. Преди сняг те били 
посипвани с пепел и пясък, а в комбинация с преминаването на хората по 
естествен начин са се запълвали фугите (Вальо Трендафилов, с. Шумнатица, 
Кирковско). По нелични спомени става ясно, че в миналото мостовете са 
се използвали активно. Най-често се споменават многобройните кервани 
от камили, коне, магарета или катъри. Дотолкова движението е било Турчин мост, гр. Неделино                                                                                    © Веселин Василев
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интензивно, че дори са били построени крайпътни ханове, където са можели 
да отсядат пътуващите. Такива ханове е имало до с. Лозенградци, Кирковско 
(Светлана Топалова, 60 г., с. Кирково, Кирковско), в с. Русалско и с. Бял извор, 
Ардинско (Зехни Емин, с. Бял извор, Ардинско). По време на пътуването е 
имало случаи и на ненадейно починали. Допуска се, че те били погребвани 
близо до мостовете, които служели като ориентир за близките на покойника 
(Розалия Димова, гр. Мадан). В наши дни част от тези гробища биват 
заличени, а мостовете, по които няма движение, се срутват, защото фугите 
им при валежи се измиват и камъните пропадат.
 Запазеността и издръжливостта на повечето от каменните мостове 
обаче води до появата и разпространението на множество легенди и 
предания, които и до днес продължават да бъдат разказвани от поколения 
на поколения в Родопите. Появилите се по време на теренното проучване 
легенди и предания, могат да бъдат разделени на няколко групи.
 Първата група са свързани с мотива „жертва при градеж“, който най-
вероятно е пренесен в България от майстори-зидари, отиващи да работят в 
Гърция (Арнаудов, 1969). Както в много други краища на страната ни, така 
и в Родопите съществува вярването, че всеки голям градеж иска жертва. В 
днешно време продължава да битува практиката човекът да коли курбан 
(черен овен, овца и т.н.) при полагането на основите на новата постройка 
(допуска се, че това може да бъде къща, мост и т.н.). Жертвеното животно 
се коли на темела, където му изтича кръвта. Върху изтеклата кръв се слага 
основният камък (Розалин Хаджиев, 58 г., гр. Златоград). Кръвта се разнася 
също така на двата бряга, където „стъпва“ мостът (Бекир Ходжа, 94 г., гр. 
Ардино). Едва след всичко това майсторите започват да строят. Целта е да се 
усвои даденото пространство, да се умилостиви намиращият се там стопан, 
сайбия и да се превърне курбанът в стопан на мястото.
 Разказаното от местните жители обаче носи спомена за това, че в 
миналото са се пренасяли в жертва и хора. Това се прави с цел осигуряване 
на здравината на постройката и превръщането на жертвата в стопан или 
още таласъм, защото е изкуствено създаден дух-покровител. Освен чрез 
буквалното затрупване на жертвата с камъни в основите на градежа, може 
да бъде вградена и сянката на човека чрез измерването му от майсторите – 
като застанат срещу слънцето например (Велко Райчев, 63 г., с. Бял извор, 
Ардинско). След 40 дни този човек умира и се превръща в таласъма на 
мястото. Не случайно е избрано да бъде измерена сянката, защото според 
представите на българите тя е неразделна част от човека и неговата душа, 
като отражение на душата или тъждествена с нея (Георгиева, 1993).

 Мотивът за вграждането на невяста или сянка е известна и сред 
християните, и сред мюсюлманите в Родопите. И докато песните с този мотив 
вече са почти забравени, преданията продължават да бъдат разказвани. 
В най-често срещаната си версия става дума за това, че трима майстори 
или братя, след като дълго време неуспешно градят новия зид, решават 
да вградят сянката на невястата или самата невяста, която първа донесе 
храна (закуска – прогима/прогюма или обяд) на мъжа си. В повечето случаи 
това е невястата на най-младия майстор или на най-малкия брат, защото 
останалите двама казват на жените си за направената уговорка. Често в 
случаите, в които се разказва за вграждане на самата невяста, майсторът 
възлага на жена си много работа, за да закъснее. Тя обаче успява да свърши 
всичко навреме и тръгва да носи храната. Мъжът ѝ, като я вижда, че идва 
първа, започва да маха с ръка, за да се върне, а тя мисли, че той ѝ маха, за да 
побърза. Невястата пристига, забелязва, че майсторът плаче и ѝ казва, че си 
е изпуснал сребърния пръстен в основите на постройката. Тя се навежда да 
го търси и в този момент бива затрупана с камъни в основите на градежа. В 
повечето случаи майсторите оставят гърдата или гърдите ѝ от единия край 
на постройката, защото е кърмачка. Заради това се вярва, че от моста тече 
мляко (Дяволският мост, Стояновият мост и други) или сълзи, засилващи 
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драматичната развръзка. Понякога на финала майсторите обещават да 
направят люлка на кърмачето, което ще бъде приспано от полюшването 
на люлката от вятъра, окъпано от росата и нахранено от круша (Розалин 
Хаджиев, 58 г., гр. Златоград), или пък обещават да намерят друга майка, 
която ще се грижи за него.
 Един от мостовете, за който се допуска, че е построен чрез вграждането 
на сянката на човек, е Дяволският мост (т.нар. Шейтан кюпрю), намиращ се 
до гр. Ардино. Според разказаното дълго време това, което е било построено 
през деня, през нощта се е събаряло. Една нощ в един от сънищата на 
майстора, който бил от Неделино (а в гр. Ардино се споменава, че тримата 
майстори са от с. Дядовци – Вехби Емин, гр. Ардино), му се е присънило 
дяволът. Той му съобщил, че докато не вгради сянката на най-милото и най-
любимото, мостът няма да се случи. Той вградил сянката на любимата си и 
така мостът бил построен. Заради това се вярва, че в един определен период 
от време, когато изгрее слънцето (или когато залязва слънцето – Мюмюн 
Мехмедов, 71 г., гр. Ардино), сянката на моста изглеждала като главата на 
дявола (Здравко Димитров, гр. Неделино). В с. Борино, Смолянско е известна 
и друга легенда за Дяволския мост, която се доближава до легендите с 
тази тематика, разпространени в Западна Европа. Според нея мостът бил 
построен от дявола и като възнаграждение за свършената работа той щял 
да получи душата на първия преминал през него. Хората обаче измисляли 
многобройни хитрини, за да го заблудят (Благоева, 2015).
 Друг мост, за който се разказва, че е построен чрез вграждането 
на сянката на човек, е Стояновият мост, с. Стояново. Разликата е в това, че 
майсторите са трима братя и в съня на единия от тях му се е присънило старец 
(Васил Павлов, 69 г., с. Стояново, Ардинско) или отиват при старец за съвет 
(Надежда Миткова, с. Бял извор, Ардинско), който съобщил, че мостът няма 
да стане, докато не вградят сянката на невястата, която на следващия ден 
донесе първа храна. Той ги предупредил да не казват на жените си, но само 
най-малкият брат останал верен на уговорката. На следващия ден невястата 
на най-малкия брат отива да занесе храната, защото другите две казали, че 
имат работа. Вграждат сянката ѝ и мостът бил построен. С подобен сюжет е 
разказаното и за Дяволския мост. Голямата снаха казва, че е болна и малката 
носи храна на майсторите. Обаче вместо да бъде вградена сянката ѝ, самата 
тя бива погълната от сянка (Салих, 94 г., гр. Ардино).
Предание с мотива за вграждане на сянка се разказва и за Върбинския мост, 
с. Върбина. Богаташът, който строял моста, се разболял и заминал за лечение 
в Истанбул. Не след дълго време починал, но строежът бил продължен и 

довършен от двама братя юруци (допуска се, че може братята да са трима – 
Караман, Исак, Чобан (Филипов, 2015) от рода Хаджимустафови (по-късно 
построили и Стояновия мост, с. Стояново). Вярва се, че била вградена сянката 
на жената на един от майсторите, за да бъде здрав мостът. Виковете ѝ били 
чувани, когато вали дъжд и приижда реката (Митко Димитров, с. Върбина, 
Маданско).
 В споменатите няколко легенди и предания прави впечатление, 
че се посочват най-често имената на майсторите и невестите, но не и на 
детето. Сред появилите се имена са: майстор Манол (Розалин Хаджиев, 58 
г., гр. Златоград), майстор Стоян (Васил Павлов, 69 г., с. Стояново, Ардинско), 
уста Димитър (Веселин Видински, 79 г., гр. Неделино), майстор Хасан 
(Розалин Хаджиев, 58 г., Златоград; име, което е срещано в преданията от с. 
Мустафчово, дем Мустафчово, Гърция), Струна невяста (Розалин Хаджиев, 58 
г., гр. Златоград) и Юрке кадън гелина (Розалин Хаджиев, 58 г., гр. Златоград; 
име, което е срещано в преданията от с. Исьорен, дем Мустафчово, Гърция).

Турчин мост, гр. Неделино                                                                                                         © Калоян Киров
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 Както в миналото, така и в наши дни реките продължават да вземат 
множество човешки жертви, поради прииждащите бурни води при поройни 
дъждове. В едни от случаите хората строят каменни мостове за хаир, за 
благополучие (Розалин Хаджиев, 58 г., гр. Златоград), а в други се прави 
курбан (коли се овца), чиято кръв се слага на основите на моста (Кадрие 
Ахмедова, 60 г., с. Жълтуша, Ардинско), или се хвърля в реката плацентата на 
отелила се крава (Розалин Хаджиев, 58 г., гр. Златоград), за да се умилостиви 
реката и да не пакости.
 Във втората група от легенди и предания, които са сред по-често 
срещаните, се разказва за това, че на мост се е извършвало смяната на 
религия. Един от тези мостове, който в днешно време е съборен, се е 
намирал в гр. Златоград. Всички християни са били събрани на него и там 
се е извършвало потурчването. Повечето от мъжете са били на гурбет по 
Беломорието и като се завърнали по родните си места разбрали, че една част 
от хората са приели исляма, а друга част са си останали християни (Розалин 
Хаджиев, 58 г., гр. Златоград). Легенда с подобен сюжет се разказва и за 
т.нар. „Турчин мост“, намиращ се до гр. Неделино. Хората, които приемали 
исляма, минавали през моста към местността „Хубеново“, защото са приели 
хубавата вяра (в някои случаи „Хубиниво“, където избягали група хора, 
които не са искали да приемат исляма). А тези, които оказали съпротива, ги 
шарели с въглен или нажежено желязо и са ги изпращали в „Шарговото“. 
Главите на неотстъпчивите били отсичани на моста, където бил дръвникът, 
и падали долу в реката, която текла три дни кървава (Здравко Димитров, 
гр. Неделино). Труповете били хвърлени в местността „Ямата“ или „Семете“ 
(сметище). Марина – най-красивата мома от селото, отказала да стане 
ханъма на пашата, хвърлила се от моста в реката и загинала. За да пребъде 
паметта ѝ, близките я погребали на върха над моста, който днес се нарича 
„Марина чука“ (по легендата от информационното табло, поставено до 
моста). Според друга версия пък Марина не е приела исляма и избягала, 
минала през местностите „Шаргово“, „Брахъмов гроб“ (по името на пазача, 
който се е наричал Брахъм), „Пашова ливада“ и „Марина“, където я убиват 
и погребват. Вярва се, че при гръмотевични бури там, където е гробът, пада 
гръм (Елка Дуганова, 59 г., гр. Неделино). В трета версия пък Марина отказва 
да бъде ханъма на пашата и не приема чуждата вяра. Поради това започва 
да бъде преследвана и заплашвана от апашите. За да се скрие от тях, тя 
бяга от селото, качва се висока в една планина, но подчинените на пашата 
я откриват и отвеждат на Турчин мост, където я измъчват. По-късно умира и 
бива погребана на връх „Марина“, където според вярванията вечер изгрява 
една звезда, която грее ярко над върха (Дуганова, 2015).

 Разпространена е обаче и друга версия, опровергаваща по-горе 
споменатото за Турчин мост. Според нея в Смолян, кв. „Устово“ в миналото 
ставало голям панаир. Един турчин със свитата си тръгнал за панаира по 
Неделинска река, по която някога е имало път, обаче заваляло дъжд и 
придошла реката. Той заповядал да се разположат на бивак и три дни не 
успели да продължат по пътя, пропуснали голяма част от панаира. Турчинът 
се зарекъл пред местни жители, че ако свърши работата си, когато отиде на 
панаира, на връщане ще построи на това място мост. И наистина на връщане 
намира майстори, дава им жълтици и те построяват моста (Веселин Видински, 
79 г., гр. Неделино).
 Легендата за жената от Шарков мост, с. Славейно, Смолянско отново 
се отнася към периода на османското владичество и трудностите, през които 
родопчани преминават, за да запазят своето национално самосъзнание. 
Жената от разглежданата легенда спасява себе си, вярата и любовта си като 
превръща Шарков мост в своя къща. При пълнолуние или когато вали дъжд 
била виждана около моста близо до селото, тъй като не намерила покой и 
след смъртта си. Тя търсела и чакала завинаги изгубеното – любовта. За да 
не будят духа ѝ, местните отбягват да разказват тази легенда (Чинкова и 
Андреева, 2015).

 Разговор със Стоян Зотев, каменоделец, с. Долно Къпиново   © Росина Пенчева
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 В разгледаните дотук две групи легенди и предания в повечето 
случаи се споменава за принудително убити хора, които не са изживели 
предопределения им от съдбата времеви отрязък. Поради това често местните 
жители допускат, че по мостовете или около тях през нощта или когато вали 
дъжд се появяват видения и се чуват викове. Тези свръхестествени сили или 
още „демони“ (Григорова, 1999, с. 87) се споменават с различни названия – 
стопан, дракус, самодиви или пери и други. По описание на местните жители 
те се явяват в човешка форма (красиво момиче; възрастна жена; човек, 
който стои на средния свод и плиска краката си във водата; човек с горяща 
печка на гърба, появяващ се около гробищата в с. Дядовци), приемат облика 
на животни (котка, около гробищата в с. Дядовци) или дяволи (сватба на 
дяволи; група от дяволи, носещи се по р. Арда). Могат да общуват с хората, 
на които се привиждат, и не са враждебно настроени, освен ако не бъдат 
предизвикани (завличат закъснели минувачи). Видения с подобно описание 
е регистрирано за Дяволския мост и за Турчин мост, където с цел очистване на 
мястото (Елка Дуганова, 59 г., гр. Неделино) била давана кръвна и безкръвна 
жертва – курбани, мекици и др.

Трисводов мост, с. Ловци                                                                                                       © арх. Иван Колев Марински мост, с. Славeйно                                                                                                 © Анриета Жекова

Юртенски мост, с. Петково                                                                                    © арх. Михаил Праматаров
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 Третата група от легенди и предания, които също са сред най-често 
разказваните, се отнасят за скрито имане по мостовете. В едни случаи се 
допуска, че на мост се крие имане, за да бъде използвана събраната сума 
за ремонт на съоръжението при нужда (Красимир Минчев, 52 г., с. Долно 
Къпиново, Кирковско). Хората са били достатъчно вярващи и не са крадели 
това, което е оставено, защото е било харам, т.е. нещо, което е забранено 
(Розалин Хаджиев, 58 г., гр. Златоград). В други случаи пък мостът се явява 
като ориентир (Розалия Димова, гр. Мадан), като граница, където минувачите 
са си криели всичко ценно, за да не ги ограбят комитите, тъй като мястото 
е било удобно за грабеж (Вехби Емин, гр. Ардино). Тази практика е била 
позната и от изселниците, които най-вероятно са се надявали един ден да 
се върнат и да намерят скритото си имане (Сюлейман, 58 г., с. Бял извор, 
Ардинско).
 Легендите и преданията за заровено имане обаче предизвикват 
интереса на множество иманяри, чиито набези водят до частичното или 
пълното разрушаване на мостовете. В днешно време местните жители 
забелязват извадени камъни от основите или централния свод на мостовете, 
където най-често се предполага, че може да бъде намерено нещо; останки 
от гърнета, а дори срещат чужди хора, носещи със себе си инструменти за 
копаене и карти, на които най-вероятно е отбелязано мястото, където е 
скрито имането. Според вярване иманярите давали курбан за откупуване на 
откритото имане. На залез слънце мястото, където е било заровено имането, 
било поръсвано с пепел, а на сутринта по стъпките в пепелта ставало ясно 
каква жертва трябва да се даде. Ако са на животно, колило се е животно, но 
при появата на човешка стъпка не трябвало да се пипа това място, защото 
е било необходимо да се даде човешка жертва (Елка Дуганова, 59 г., гр. 
Неделино). 
 Четвъртата група от легенди, които рядко се разказват от местните 
жители, са тези, в които се дава урок за ценностите и поведението чрез 
конфликт. Една част от тях са драматични, а други комични. Към драматичните 
се причислява легендата за т.нар. „Бабѝчевска кюприя” (получила името си 
от квартал „Бабѝчети“, където е имало теке и бабѝ/проповедници), намираща 
се в гр. Златоград. По този мост минал Дельо хайдутин, тъй като отсреща е 
била любимата му Гюлсиме, българоезична мюсюлманка. Тяхната любов е 
била невъзможна и за да не послужи постъпка им като пример на идните 
поколения, убиват Дельо хайдутин. Към поучителните и комични легенди 
спада легендата за моста до джамията в кв. „Малка река“, гр. Златоград. В 
него се разказва за мързелив бедняк, който се молил на Господ за помощ, 

за да се замогне. Бог го чува и му хвърля жълтица на моста, защото това 
бил единственият път, откъдето можел да мине. Той обаче вървял с вирната 
нагоре глава и не я видял. През това време минавали крави и една от тях се 
изходила върху жълтицата. След малко се появил един човек, който карал 
оборски тор с кошове. Като видял купчината тор, започнал да я събира и 
намерил жълтицата. Поуката е, че човек трябва да се труди, да се сниши, за 
да сполучи в живота (Розалин Хаджиев, 58 г., гр. Златоград)
 По време на теренното проучване стана ясно, че по мостовете са били 
осъществявани и някои обичаи. Един от тях е обичаят „провиране”. На 6 май, 
Гергьовден жители от с. Ловци, Маданско са се събирали на моста в селото. 
Те минавали под моста и заобикаляли дървото, намиращо се близо до него, 
три пъти. Целта е било да се получи здраве и болестите да останат на това 
място (Рукие Кабадалиева, с. Ловци, Маданско). За този обичай се споменава 
и в гр. Златоград, но с допълнението, че след провиране под моста се оставя 
паричка, за да се плати за полученото здраве. Друг обичай, осъществяван на 
мост, отново се споменава в Златоград. Невестите стоели наредени на моста 
и чакали овчарите, които им носили армагани (стафиди и т.н.), връщайки 
се от Бяло море, където отвеждали стадата през зимата, поради пасищата. 
Целта е било да има берекет и благоденствие (Розалин Хаджиев, 58 г., гр. 
Златоград).
 В днешно време каменните мостове се превръщат в символа на 
единението, на свързаността, движението и развитието. Трайни съоръжения, 
които свързват не само отделните територии, но и хората, независимо от 
техните различия. Те се превръщат и в символа на кръговрата на живота 
– раждане, живот и смърт (Розалин Хаджиев, 58 г., гр. Златоград), поради 
затворения кръг, който се образува чрез отражението им във водите. Мостът 
е тълкуван още и като път към отвъдното, а сводовете му като портите на рая 
(Здравко Димитров, гр. Неделино).
 Благодарение на съществуването на каменните мостове продължава 
да съществува и връзката между поколенията – приемат, съхраняват и 
предават изключително ценните знания, спомени, вярвания, легенди, 
предания и обичаи.
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Танер Чобанов

 Дяволският мост на река Арда, известен и с турското си име Шейтан 
кьопрю ( Şeytan Köprü) е най-забележителният образец на високото мостово 
строителство в Родопите. Намира се на север-северозапад от гр. Ардино и 
отстои на около 10 км от града. Мостът е част от трасето на стар керванджийски 
път, пресичащ Родопите от север на юг и свързващ Горнотракийската низина 
с Беломорието през прохода Маказа.
 Изграден е от ломен камък споен с хоросан. Стъпил е върху 
здрави монолитни гнайсови масиви с хоризонтално слоене. Представлява 
симетрична композиция от три свода. От южната страна стените слизат 
гладко до водната повърхност, докато от северната, която е срещу течението 
на водата, са изградени вълнорези и облекчителни отвори над тях. Пътното 
платно е с двустранен симетричен надлъжен наклон, с чупка в средата на 
главния свод. Камъните в петите на сводовете са вероятно от еруптивни 
скали, а останалите са с местен произход - гнайс и гранитогнайс. Настилката 
на пътното платно е от смес от ломени и речни камъни. Мостът е дълъг 67 
м и широк 3,40 м /ширината на пътното платно е 2,90 м и два парапета с 
ширина от по 25 см и височина от 40 см/. Височината му над водното ниво 
в най- високата част е 12 м. Ширината на централния отвор е 18 м, а на 
страничните - 9 м. И трите отвора, със стрелки съответно 6,35 м и 2,80 м. 
са дъгови, като над стълбовете са развити облекчителни ниши с радиуси от 
1,10 до 1,40 м, преминаващи в правоъгълни отвори с височина от около 1,50 
м. Стъпките на сводовете са с размери 1,80 м х 3,50 м. Липсват надписи и/
или графити, от които да личи годината на градеж на моста, изключение 
прави малък гравиран хексагон на един от ключовите камъни на централния 
и свод, ивестен като „печатът на Соломон” – символ на майсторство от най-
висок клас. Предполага се, че е построен в началото на XVI в. по заповед на 
деветия султан на Османската империя Селим I ( 1515 – 1520 г.).
 Мостът е изграден върху имот, публична държавна собственост 
от землището на с. Дядовци и върху имот, частна държавна собственост 
от землището на с. Латинка. Мостът е разположен на 420 м. надморска 
височина, ограден от двете страни от стръмни склонове, достигащи до 800 м. 
надморска височина.
 Обектът има статут на архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност, съгласно § 12, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), а с 
Протокол на Комисия за определяне на границите и охранителните режими, 
утвърден от Министъра на културата (Март 2011 г.), на   недвижимата 
културна ценност  „Дяволски мост” с категория „от национално значение”. С 
Акт № 984 / 10.05.2011 г. „Дяволският мост над р. Арда” е публична общинска 
собственост.

ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЯВОЛСКИЯ 
МОСТ – ОПИТЪТ НА ОБЩИНА АРДИНО
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 Също така мостът попада в Защитена местност, определена със 
Заповед №  РД-552 от 07.05.2003 г. на Министерството на околната среда и 
водите /МОСВ/, както и в пределите на Защитена зона по Натура - 2000.
 Безспорно Дяволският мост е най-представителният, а и най-
посещаваният туристически обект на територията на община Ардино. 
Изображението на Дяволският мост в стилизиран вид е официален герб и 
емблема на общината. Също така туристическият обект заема важно място и 
в стратегията на община Ардино за развитието на туризма.
 Преди мостът да стане общинска собственост, дейностите по опазване 
и съхранение на моста и речното корито около моста бяха незадоволителни.
След акта за собственост, който придоби Община Ардино, бяха реализирани 
няколко проекта с цел опазване и социализиране на недвижимата културна 
ценност –„Дяволският мост над р.Арда”. 
 Като най-значим от тях беше проектът „По Дяволския мост - 
към райските пътеки в Ардино”. Самият проект освен „Дяволския мост” 
включваше и още три обекта на територията на общината, а имено: „ Орловите 
скали”, Общински музей-Ардино” и Старата барутчийница”. Проектът беше 
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013г. 
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-03/2010 

Иван Балкански, 1974, сп. „Родопи” Стари мостове в Източните Родопи

Подготвителни дейности в началото

Дяволският мост през 90-те години
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„Подкрепа за развитието на природни културни и исторически атракции”.
 Проектът включваше реставрация, консервация и експониране на 
обектите. Беше изградена изцяло нова туристическа инфраструктура до 
самите обекти – пътища, заслони и беседки. Също така на ключови места 
и до самите обекти бяха поставени множество информационни и упътващи 
табели.
 В рамките на проекта беше организиран и „Риболовен фест”, който 
в последствие се превърна в традиционен и се провежда всяка година без 
прекъсване. Самият фестивал включва състезаниe по улов на речна риба и 
богата културна програма.  
 Вторият по-значим проект, който беше реализиран е „Ардино 
и Димотика свързани чрез миналото и бъдещето”(ARDICO). Той беше 
финансиран по Програма за сътрудничество ИТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 
2014-2020”, чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално 
съфинансиране от участващите държави. 
 Проектът включваше реконструкция и рехабилитация на пътя до 
Дяволският мост, като пътят беше разширен и асфалтиран. Също така беше 
изграден и паркинг с търговска част със сергии за отдаване под наем. От самия 
паркинг до моста беше изградена калдъръмена пътека за по - автентичен  и 
естествен вид  на пътя към моста.   В землището на с. Дядовци бяха изградени 
и две беседки, които да послужат за отдих на посетителите. Освен дейности 
за подобряване на туристическата инфраструктура и изграждането на 
беседки и заслони, се извършиха и дейности по организиране на фестивали 
в областта на туризма. 
 През 2021 г. беше организиран и първият „Фестивал на чистите храни 
от Родопите” в Ардино. В рамките на 3-дневния фестивал бяха представени 
екологично чисти храни от Родопите. Посетителите имаха възможност 
да опитат вкуса на традиционни местни ястия, на разнообразни храни и 
продукти. Самият фестивал беше съпътстван от богата фолклорна програма 
с участието на любителски художествени състави от страната и чужбина. 
Общината организира безплатен транспорт за всички желаещи участници 
във фестивала до Дяволският мост, с цел популяризирането на обекта.
От месец юни 2017 г. беше въведена такса за посещение на туристическите 
обекти на територията на Община Ардино, в това число и Дяволският мост над 
р. Арда. Това осигури нови работни места за служители, заети с поддръжка 
на забележителностите и събиране на такси. Реализираните приходи се 
ползват за подобряване на инфраструктурата и достъпа до обектите и дават 
точна информация за броя на посетителите. 

„Фестивал на чистите храни от Родопите”                                                              гр. Ардино, Август 2021

„Риболовен Фест”                                                                                                          гр. Ардино, Август 2021



93 94

© Николай Владимиров
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 През последните години общинското ръководство полага огромни 
усилия за превръщането на Ардино в предпочитана туристическа дестинация, 
като в резултат на това Дяволският мост вече е един от най-посещаваните 
обекти в цялата област Кърджали. 
 Участието в множество ежегодни туристически изложения подпомага 
рекламата на забележителностите в региона.
 По инициатива на кмета на Община Ардино започна процедура по 
включване на Дяволският мост в Списъка на световното културно и природно 
наследство на ЮНЕСКО. 
 Подготовка на документи за вписване на Дяволския мост и поречието 
на р. Арда (попадащо в Защитена зона „Родопи-Средни“) в Индикативната 
листа за културно и природно наследство на Република България бе 
извършена на основание възлагане от Община Ардино към арх. Иван Колев. 
 За събиране и анализиране на налични архивни данни бе проведена 
комуникация с Министерство на културата, Национален институт за 
недвижимо културно наследство, Регионален исторически музей „Стою 
Шишков“ - гр. Смолян, Регионален исторически музей, гр. Кърджали, 
Държавна агенция Архиви – Смолян, Държавна агенция Архиви – Кърджали. 
Посочените институции предадоха на Община Ардино изключително ценни 
архивни материали свързани с Дяволския мост и неговото състояние през 
годините.
 Проведени бяха разговори с автори на проектите за консервация и 
реставрация на Дяволския мост от 1974 г. и 2010 г, с което бе изяснено какво 
е било състоянието на обекта преди  неговата реставрация, както и какви 
точно намеси са извършвани.  
 Беше извършен преглед на наличната научна и специализирана 
литература за каменни мостове в България, изследвания за нематериално 
културно наследство свързано с моста и др.  Обектът бе анализиран на база 
историческия и архитектурен контекст на приблизително 100 каменни моста 
в рамките на днешните области Смолян и Кърджали. Направен е преглед на 
мостовете световно наследство, техните характеристики и значимост, както 
и на мостове включени в индикативните листи на отделни държави. 
 Беше направен оглед на моста, неговата прилежаща територията и 
оригиналния каменен път, който е свързвал селата Дядовци и Латинка през 
р. Арда. Беше изготвена подробна фото-документация на обекта.
 При подготовка на формуляра за кандидатстване за вписване в 
Индикативната листа на световно наследство на Република България бяха 
подбрани три критерия за значимост: 

© Николай Владимиров

© арх. Иван Колев
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Критерий V – изключителен пример на взаимодействие на човека с 
природната среда, свързан със строителството на отлично съхранени и днес 
каменни мостове в Родопите;
Критерий VI – изключителен пример на традиционни идеи и вярвания, 
свързани с легендите за строежа на мостове в Родопите и България;
Критерий X – територия на местообитания на редки и защитени биологични 
видове, включително местния ендемит Родопски силивряк. 
 Така подбраните критерии определят и концепцията за 
кандидатстване за вписване като смесен обект на природното и културно 
наследство.
Териториалният обхват предложен за кандидатстване включва 
съществуващите територии на защитени обекти и не предвижда увеличаване 
на зони, промяна на режими или др. намеси, които да изискват актуализиране 
на действащи статути и режими.
 Като продължение на номинацията и желание за изследване в 
дълбочина на каменните мостове като недвижими културни ценности, 
Община Ардино партнира и в проект „Историческите каменни мостове в 
Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“.

© арх. Иван Колев© арх. Иван Колев
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I I .  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 Нашият проект включваше различни съвременни методи за 
документиране на културно наследство. 
 Бяха проведени заснемания с 360 градусови камери и с дрон, 
както и  създаване на ГИС карта с обектите. Всеки един от използваните 
от нас методи е недеструктивен и безопасен начин за създаване на точна 
съвременна следа за състоянието на мостовете. 
 Всеки отделен елемент е публикуван и достъпен на нашия уебсайт, 
с което целим стимулиране на повече проучватели и любители да споделят 
подобни методи на документиране. 
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 Една от задачите на проекта бе  да се направят пет виртуални тура на 
каменни мостове, които да бъдат достъпни онлайн и да служат на местните 
общности за популяризиране на културното наследство на тяхна територия. 
Избрани бяха три моста в община Ардино и два в община Смолян.
 Виртуалните турове са изключително полезни за обекти на 
архитектурата, тъй като създават подробна серия от панорами на обектите в 
техния контекст. В случая на каменните мостове, туровете отразяват тяхната 
връзка с природната рамка или градска среда. 
 Избраните мостове притежават различни характеристики и дават 
общ поглед върху състоянието на каменните мостове в Родопите. Всеки от 
тях носи важна информация за строежа и поддръжката на мостове през 
годините и представлява интерес за посещение на живо. 
Повече информация за самите мостове можете да откриете в самите турове, 
докато разглеждате панорами и снимки от обектите.

ВИРТУАЛНИ ТУРОВЕ
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 Мостът е типичен представител на едносводовите мостове в малки 
населени места, каквито са най-широко разпространени в Родопите. Той 
свързва селото с мястото, където са разположени джамията и гробището. 
 В основата на моста си личат отворите, в които са били поставени 
гредите, част от кръжилото на свода. 
 През годините са изпълнени няколко намеси, които са често срещани 
като вид и материал. Калдъръмът на моста е покрит с циментова замазка и 
е изпълнен нов метален парапет с бетонова основа. В новата настилка са 
изпълнени малки прагове, които са типични за оригиналното оформление. 
Независимо от намесите, мостът е запазил важна своя характеристика - 
наклона на пътното платно.
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 Стоянов мост е един от големите мостове по р. Арда, които днес 
продължават да се ползват, но за автомобилно движение. Разположен е на 
място, където бреговете на реката са полегати, поради което е изключително 
дълъг (заедно с Върбинския мост са двата най-дълги моста в изследваната 
територия). 
 Мостът е единственият измежду разгледаните в проекта, при който 
се срещат вълнорези и от двете му страни. 
 За включването му в съвременната пътна мрежа на страната са 
изпълнени редица намеси: зазиждане на олекотяващите отвори; промяна на 
наклона на пътното платно; полагане на стоманобетонова плоча и асфалт; 
увеличаване на широчината му; монтиране на метални парапети.
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 Недвижима културна ценност с категория “национално значение”
От всички големи каменни мостове, които пресичат р. Арда, Дяволският мост 
е най-добре съхранен. Трасето, по което е преминавал, не е подходящо за 
съвременна транспортна връзка без значими изменения на терена, поради 
което мостът и цялата среда около него са до голяма степен съхранени.
 В книгата „Каменните мостове на България XV-XX век“, историкът 
Александър Антонов, посочва, че мостът вероятно е построен през XVIII в., 
сравнявайки го с други подобни обекти по типологични белези и начин на 
градеж.
 Мостът и неговата природна среда са културно и природно наследство, 
което притежава юридическа защита предоставена от държавата. Освен 
своите материали качества, обектът е носител на значимо нематериално 
културно наследство, което е предмет на изследване от XIX в. до днес.
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 Бейският мост в гр. Смолян се намира в кв. Смолян, към който по-
късно се присъдеиняват кварталите Райково и Устово. 
 Мостът е един от малкото, за които съществува информация за 
годината на строеж. От двете страни на свода са били разположени каменни 
надписи, като на единият от тях е посочена и годината 1720. 
 Мостът е претърпял някои промени, за да продължи да функционира 
в съвремието. Пътното платно е леко задигнато в двата края, настилката е 
изменена, монтиран е метален парапет. Цялото речно корито е изменено, а в 
основите на моста са изпълнени укрепвания със стоманобетон.
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 Мостът е разположен в с. Търън, община Смолян и свързва селото с 
нивите, разположени от южната страна на р. Черна. В миналото е бил част от 
път между Смолян и Средногорци. 
 Запазени са само два от оригиналните сводове, а малкият трети свод 
е унищожен. Тъй като двата големи свода са близки по размери, вместо една, 
мостът има две гърбици. Подобно архитекурно оформление е изключение в 
типологията на средновековните каменни мостове. Няколко подобни обекта, 
при които пътното платно става почти хоризонтално, вследствие на два 
близки по размер свода, са запазени в Могилица, Триград и др. 
 Видими са няколко намеси в автентичността през годините. След 
като е унищожен малкия свод, на негово място е изградена бетонова плоча, 
а каменните устои са изменени. По цялата дъжина на моста са изпълнени 
ниски, плътни парапети.
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3D МОДЕЛИ

 В рамките на проекта бяха направени заснемания с дрон за създаване 
на 3D модели на два моста -  в с. Широка лъка и в с. Шумнатица. 
 Заснемането се извършва чрез поредица от няколкостотин 
последователно направени снимки от всички страни на моста. Снимките 
се обработват допълнително в специализиран софтуер и след това се 
компилират за създаване на точен модел. Този тип заснемане на обекти 
се осъществява без деструктивна намеса в обектите и е с висока степен на 
точност.
 По подобен начин могат да се дигитализират всички каменни 
мостове в Родопите, с което да се допринесе за тяхното популяризиране 
и съхранение. В съвремието подобни модели подпомагат работата на 
специалистите по реставрация, защото дават точна картина на актуалното 
им състояние и допълват добре архитектурните заснемания и анализи.
 Избраните два моста са интересни със своята архитектурна форма – 
и при двата има чупка, което е рядко срещано при този тип мостове. И двата 
моста са едносводови и съхранени за пешеходно движение. Дървените им 
парапети осигуряват безопасността им. 

3D модел на Едносводов мост в с. Шумнатица: https://skfb.ly/ov9xy 
3D модел на Рагюски мост в с. Широка лъка: https://skfb.ly/ov9Yz 



115 116

РАГЮСКИ МОСТ, СЕЛО ШИРОКА ЛЪКА
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ЕДНОСВОДОВ МОСТ, СЕЛО ШУМНАТИЦА



119 120

 Картата на каменните мостове в Родопите е разработена от нас и цели 
всеки с интерес към посещение, изучаване или реставрация на каменните 
мостове да получи обобщена и точна информация за документираните от 
нас обекти в областите Смолян и Кърджали. 
 Първоначалното локализиране на обектите е извършено по 
публикувани проучвания на авторите Александър Антонов, Иван Балкански, 
Ива Любенова, експедициите Родмост, архивни данни от Националния 
институт за недвижимо културно наследство и информация от други 
източници в интернет. 
 Информацията за статута на каменните мостове като културни 
ценности е предоставено от НИНКН. Данните включват наименование, 
документ, с който обектите са обявени за културни ценности, както и 
класификация и категоризация. За част от обектите не може да се определи 
с точност дали имат статут, поради което ние сме посочили, че такъв липсва. 
 По време на нашето изследване сме документирали размерите 
и характеристиките на голяма част от мостовете на място, след което те 
са сравнени с данните на предходни проучватели. За някои обекти, при 
които не е имало възможност да бъдат измерени на място сме ползвали 
публикуваните данни от Александър Антонов и архива на експедициите 
Родмост. 

Основна карта:  https://bridges.meshtrango.com/bridges_october/webmap

КАРТА НА ОБЕКТИТЕ



МОСТ ГР.  РУДОЗЕМ ДЯВОЛСКИ МОСТ
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ФОТО КОНКУРС

 Фотоконкурсът „Каменните мостове в Родопите“ бе съпътстваща част 
от проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи 
за представяне и опазване“. Наградният фонд бе осигурен от Община 
Ардино. 
 Конкурсът бе обявен на 20 октомври 2021 и със срок за подаване 
на снимки до 30 ноември. Пълните правила на конкурса бяха одобрени със 
Статут от кмета на Община Ардино и бяха публикувани на уебстраниците на 
партньорите в проекта. Всеки участник можеше да се включи в конкурса с до 
5 броя снимки.
 В конкурса участваха 22 участници с общо 58 снимки на 16 различни 
каменни моста в Родопите!
 На 27 май, в Общинския музей в гр. Ардино бяха обявени първите 
три места в конкурса. Наградите бяха връчени от кмета на Община Ардино – 
инж. Изет Шабан. 
I място – Рейхан Мустафа Ферад със снимката „Дяволският мост“
II място – Ралица Василева със снимката „По пладне край р. Боровица“
III място – Соня Димитрова със снимката „Ситовски мост“
 Номинираните 16 снимки и първите три места в конкурса бяха 
избрани от жури в състав: Росина Пенчева – фотограф, Танер Чобанов 
– уредник на Общински музей – Ардино и арх. Иван Колев от сдружение 
„Мещра – традиционни знания и занаяти“.



 I място –  „ Д я в о л с к и я т  м о с т “ ,  Р е й х а н  М у с т а ф а  Ф е р а д



II място – „ П о  п л а д н е  к р а й  P e k a  Б о р о в и ц а “ ,  Р а л и ц а  В а с и л е в а



III място – „ С и т о в с к и я  м о с т “ ,  С о н я  Д и м и т р о в а
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ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ПРОЕКТА

 На 27 май 2022 г. бе проведено общественото обсъждане и откриване 
на изложбата по проект „Историческите каменни мостове в Родопите – 
съвременни методи за представяне и опазване“. 
 Събитието бе открито от кмета на Община Ардино инж. Изет Шабан, 
който благодари на екипа за свършената работа и разказа за настоящите 
дейности на Общината в сферата на опазване на културното наследство. 
 Арх. Иван Колев, ръководител на проекта, представи лекция 
посветена на материалното културно наследство в две части „За 
архитектурата на каменните мостове“ и „Актуално състояние и опазване на 
каменните мостове“. 
 Вилдан Расим от Регионален исторически музей – Кърджали 
представи резултати от теренната работа в лекцията „Нематериалното 
културно наследство на каменните мостове“.
 Танер Чобанов от Общински музей – Ардино представи лекцията 
„Опазване и популяризиране на Дяволския мост - опитът на Община 
Ардино“, която показа различните проекти и инициативи, по които работи 
Община Ардино, след като поема управлението на културната ценност. 
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 Изложбата „Камък в/у камък“ с резултатите от проекта представя 
изследванията на екипа и доброволците. Представени са различни аспекти 
на културното наследство на каменните мостове и анализи на тяхното 
състояние и опазване. Основната част от информацията бе събрана по време 
на теренното проучване с доброволци през октомври месец 2021 г. 
 Изложбата бе открита в Общински музей гр. Ардино на 27 май 2022 
и ще бъде изложена там през месец юни. През месец юли 2022 г. ще бъде 
представена в РИМ – Кърджали,  през месец август в с. Славейно, а след 
това да се върне в Ардино по време на празниците на града през август. 
Предстои нейното представяне в Широка лъка, Пловдив, София и други 
градове. Автор на изложбата е арх. Мария Барбудова.

ИЗЛОЖБА



ИЗЛОЖБА “КАМЪК В/У КАМЪК”
Общински музей гр. Ардино
откриване на 27.05.2022 г. 



ИЗЛОЖБА “КАМЪК В/У КАМЪК”
Регионален исторически музей гр. Кърджали

откриване на 06.07.2022 г. 



ИЗЛОЖБА “КАМЪК В/У КАМЪК”
Читалище “Съгласие - 1883”, село Славейно

откриване на 06.08.2022 г. 





Отвори за гредите на кръжилото                                                                                с. Срънско    

Камбана за известяване при лошо време                                                 Мост Коница, ГърцияOформление на свода                                                                        Дяволски мост, с. Дядовци

Вълнорез                                                                                                Стоянов мост, с. Стояново

Автентично оформение на калдъръм и пармаклъци на Мост в Гърция, автор: Сп. Мантас

Автентично оформление на калдъръма         _                                                    с. Шумнатица

Метални обтегачи                                                                               Дяволски мост, с. ДядовциМост с висока степен на автентичност                                                                     край Мадан                                                     

Изграждане на кофраж                                                                   автор: Аргирис Петронотис  

Сводовите мостове от периода на Османската империя са 
изграждани с максимално възползване от съществуващия 
природен контекст. Мястото обикновено е близо до завой на 
реката, защото в тези зони водата се разлива и с вдигане на 
нивото забавя своя ход. Почти винаги пътят се е съобразявал с 
местоположението на моста, а не обратното. 

Стъпките на конструкцията сa търсени върху естествените скали 
на бреговете и по-рядко стъпват в коритото на реката. Когато е 
трябвало мостът да стъпи в речното корито, водата временно се 
е отбивала, правена е основа от дървени пилоти, върху които е 
изграждана основата. За по-добрата защита на големите мостове 
са се изграждали ледорези (наричани още вълнорези, езици, 
томбази и др.). 
В разглежданите мостове те са винаги с триъгълно сечение.  
Изпълняват се срещу течението, с изключение на единични 
случаи, като Стоянов мост, където са изпълнени и от двете 
страни на моста. Широчината на пътното платно е равна на 
общата широчина на моста и е около 2,5-3 метра за голяма част 
разглежданите мостове. В редки случаи, при най-дългите мостове, 
широчина стига до 3,6 метра. Широчината от 2,5 до 3 метра е 
позволявала двама конника с натоварени дисаги да се разминат. 

Светлият размер на сводовете варира и е обвързан с конкретното 
местоположение. С най-големи размери в цялата територия са 
средните сводове при многосводовите мостове – Дяволски мост 
19 м, Средногорци 17 м., Върбина – 16 м. Сред останалите мостове 
най-разпространени са размери от 5 до 10 метра.

Конструкцията на свода е следвала общо доказана норма. 
Каменните блокове са с издължена форма и се свързват с хоросан.  
В документираните над 70 обекта, каменните блокове на свода 
са с височина 45-55 см. Над свода се изпълнява рамка (венец) 
от надлъжно разположени каменни блокове с височина 5-10 см, 
които в най-горната част на свода се прекъсват. В Дяволския мост 
са използвани метални обтегачи, които са закотвени и видими в 
лицевите блокове на свода.

Сводовете са се изграждали чрез монтаж на дървени кръжила 
над основите. Гредите в основата на кръжилото са навлизали в 
самата конструкция на стълбовете и при много мостове отворите 
са все още видими.
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Дяволски мост
Любенова, И., Старите мостове в България,1984г. 

Двусводов мост в с. Могилица
Любенова, И., Старите мостове в България,1984г. 

Двусводов мост в с. Търън, Любенова, И., Старите           
Родопски мостове, сп. Родопи, кн.3 ,1969г.                
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Известния изследовател на Родопите Стою Шишков посочва в статията 
„Обичаи - Взаимни спомагания в Родопите“ (сп. „Родопски напредък“, 1905), 
че всички важни обществени и частни здания, които изискват тежка и дълга 
работа, са се извършвали чрез взаимната помощ на общността, която може 
да включва семейство, село или група села:

„По такъвъ начинъ сградите въ Родопитѣ струватъ много евтино, защото не 
само че всичкиятъ строителенъ материялъ даромъ съ межии е доставенъ, 
но и храната на работницитѣ е даромъ отъ населението, което доброволно е 
събрало помежду си и надницитѣ, що трѣбва да се платятъ.“

Много точно описание се дава и на самите мостове: 
„Прѣзъ рѣкитѣ обикновено се строятъ каменни сводови мостове съ 
хоросанъ. Тѣ сѫ тѣсни, едва ли най-голѣмата имъ широчина на нѣкои 
достига до два метра и половина. Прѣдпазителите – пармаклъци – отъ 
странитѣ имъ не всѣкога се поставятъ. Нискитѣ мостове и тия на малкитѣ 
води всѣкѫдѣ сѫ почти безъ такива. Мѣстото на мостъ се избира въ най-
тѣсната частъ на рѣката и при това камъкъ да е, за да бѫдатъ основитѣ му 
на здраво мѣсто. Въ такива случаи често пѫти пѫтят прави обиколка по 
нѣколко стотина метра, па дори и нѣколко километра, само заради мостътъ.“

Мостовете в настоящото изследване попадат изцяло в периода на 
Османската империя в България. Важно е да се отбележи, че много 
малко имат документално доказана дата на строеж. В своите проучвания 
Александър Антонов посочва следните датирани мостове – Бейски мост в 
Смолян (1719-1720), мостът край с. Ненково (1780-1781 г.), Юртенски мост 
в с. Петково (1807 г.), мост при училището в Широка лъка (1855 г.), Узунски 
мост в с. Петково (1869 г.), Гърбавия мост под с. Соколовци (1887 г.).

Някои ранни изследвания след Освобождението хвърлят светлина върху 
начина на градеж и поддръжка на мостовете. Поради близостта на авторите 
до периода на изграждане на мостовете, считаме тези изследвания за 
изключително ценни. 

Важно от гледна точка на по-големия контекст, в който се изграждат този 
тип мостове, е енциклопедичното изследване на Джевдет Чулпан „Турски 
каменни мостове: От Средновековието до края на османския период“. В 
книгата са разгледани някои от най-големите каменни мостове в рамките на 
Османската империя, включително много български. 

Интересни за нашето проучване бяха и множество статии на гръцки автори, 
които разглеждат каменни мостове от гръцката част на Родопите. Тъй 
като каменните мостове не могат да се разглеждат само като българско 
наследство, а са споделена култура на всички народи населяващи днешните 
Родопи, то обвързването на международните проучвания следва да е важна 
бъдеща цел за успешно опазване на обектите.  

Относно начина на изграждане и поддръжка, тук е редно да споменем 
и описаното в труда на Димитър Маринов „Българско обичайно право“ 
(издадена първо 1894 г., ново издание на БАН 1996 г.). В него се посочват 
видовете мостове, тяхната функция и начин на поддръжка. Димитър 
Маринов пише: „Да се прави мост, чешма или кладенец, в народа се счита 
като дело богоугодно и душеспасително, и построяването на мостове, 
мостлета е можело да изходатайства опрощение на известни грехове.“

Пионери в систематичното документиране и изследване на сводовите 
каменни мостове в Родопите са експедициите РОДМОСТ, които се 
извършват от ННЕК-ЮНЕСКО. Проучвателските екипи работят през 70-те и 
80-те години и включват архитекти, инженери, геолози и други специалисти, 
които изграждат основата на днешното знание за тези мостове. В работата 
си те изготвят архитектурни заснемания, фото-документация и подробни 
описания на множество мостове по р. Арда, р. Чая, р. Малка Арда, р. Лъджа 
и др. Членовете на екипите провеждат интервюта с местни хора, които и до 
днес са най-достоверен източник за историята на мостовете.

През 1978 г. Иван Балкански, бивш директор на Регионалния исторически 
музей в гр. Кърджали, издава своите изследвания „Стари мостове в 
Кърджалийски окръг“. Книгата е важна с това, че за пръв път се прави 
публикация посветена на каменните мостове в региона и включва 
архитектурни заснемания и фотографии на няколко обекта.

През 1984 г. е издадена книгата на Ива Любенова „Старите мостове в 
България“. В книгата са посочени някои принципни положения при строежа 
на каменни мостове, исторически преглед на по-известни световни примери 
и описания на известни български примери, включително много обекти от 
Родопите. 

Най-пълен и подробен е трудът на историка Александър Антонов, който 
провежда дългогодишни изследвания, частично публикувани в книгата 
„Каменни мостове в България – XV-XX век“ през 2018 г. Там са включени 
почти всички мостове разгледани в нашето проучване.
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Върбински мост на р. Арда, преди да бъде надстроен за автомобилно движение                                                                           

 Бачково, Гевгирения мост, разрушен e през 1907 г., Дмитрий Ермаков   

Мост в село Тихомир, Балкански, Иван. Стари мостове в Кърджалийски окръг, 1978г.

Мост в с. Средногорци, днес е разширен и се ползва за автомобилно движение

Богутевски мост, днес е разширен и се ползва за           

 Мостът до старото училище, с. Широка лъка

Mост край с. Сухово, разрушен e при строежа на язовир „Кърджали“

Двусводов мост в Триград, Любенова, И., Старите мостове в България, 1984 г.

с. Широка лъка. сп. Родопски напредък, кн. 1906 г.

автомобилно движение 
Любенова, И., Старите мостове в България,1984г. 

Партньори  по проекта Проектът се изпълнява с финансиране отwww.bridges.meshtrango.com

ЕКИП:
арх. Иван Колев – ръководител на проект
инж. Петя Груева – координатор на проект
Танер Чобанов – историк, уредник Исторически музей Ардино
Вилдан Расим – етнолог, уредник в отдел „Етнография“, Регионален 
исторически музей – Кърджали
Росина Пенчева – фотограф на теренно проучване

ДОБРОВОЛЦИ:
Анриета Жекова  /  Васил Караджов  /  арх. Веселин Василев   /  Виолета 
Динчева  /  Елица Демирева  /  арх. Калоян Киров  /  арх. Михаил Праматаров 
/ арх. Мария Барбудова  /  арх. Мустафа Хайрулов  /  арх. Надя Стаматова  /  
Събина Радева  /  арх. Камелия Владимирова-Колева

Благодарим на всички доброволци, които взеха участие в процеса! 
Благодарим и на всички, които ни писаха, помогнаха с информация 
и отделиха от времето си, за да поговорят с нас преди и по време на 
проучването! Благодарим на всички предишни проучватели и експедиции, 
които бяха вдъхновение за нашето проучване!
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    Двусводов мост в с. Смилян    Едносводов мост в с. Срънско

    Трисводов мост в с.Кошница

    Едносводов мост в с.Шуматица

    Едносводов мост в с. Срънско

Двусводов Мост в с. Бял извор

    Едносводов мост в с. Арда



С т о я н о в  м о с т ,  с . С т о я н о в о

Е д н о с в о д о в  м о с т ,  с е л о  С р ъ н с к о

Д я в о л с к и  м о с т ,  с е л о  Д я д о в ц и

Б е й с к и  м о с т ,  С м о л я н

Д в у с в о д о в  м о с т ,  с . Т ъ р ъ н
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През октомври 2021 г. и март 2022 г. посетихме и описахме над 70 
каменни моста в областите Кърджали и Смолян. Документирахме тяхното 
актуално състояние, анализирахме намесите през годините, общувахме с 
ползвателите им. Паралелно с материалното наследство отделихме време и 
за нематериалното - проведохме множество интервюта с местни жители и 
представители на институции. Те споделиха своите знания, спомени, легенди 
и вярвания, свързани с изграждането и ползването на каменните мостове.

За покриване на по-голяма територия се разделихме на четири групи – 
три изследващи мостовете – съответно по течението, на юг и на север от р. 
Арда и отделна група изследваща нематериално наследство. Мостовете, 
които останаха извън обхвата на 4-дневното ни проучване, предвиждаме да 
изследваме допълнително. 

Ежедневно анализирахме документираното и планирахме програма за 
следващия ден. На място бяха добавени нови мостове,  други отпаднаха 
поради настъпили промени в терена или трудна достъпност и локализация. 
Дъждовното време затрудни работата, но с общите усилия на участниците 
предвидената документацията беше изготвена.

Следва да изкажем специални благодарности към местните жители и 
представители на институции, които подпомогнаха работата на екипите на 
място и споделиха своите знания по темата.
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     Двусводов мост в с. Могилица                   

    Двусводов мост в с. Смилян    Мост в с. Арда

Трисводов мост в с. Кошница

                         Дяволски мост, с. Дядовци
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Каменните мостове в България представляват важна част от 
културното ни наследство и днес всеки един от тях е застрашен обект. 
Масовото строителство на тези мостове прекъсва в края на XIX век и днес 
подобни съоръжения не се строят. Липсата на съвременна практика създава 
и основната опасност за тях – липса на знания за поддръжка. Намесите по 
консервация и реставрация от последния век са извършвани със стоманобетон, 
цимент, метал и дърво. Много рядко можем да видим ремонтиран мост, който 
да е съхранил своите оригинални елементи. Тенденцията е в посока промяна 
на техните оригинални архитектурни характеристики и постепенна цялостна 
загуба на всеки един от тях. В периода на нашия проект един от проучваните 
мостове бе разрушен от придошлата река поради липса на поддръжка. 
 Въпреки това, по-голямата част от тези мостове продължават да 
ни служат и до днес, понасяйки множество неподходящи намеси, както и 
ежедневно натоварване, за които те не са били предвидени. 
 Съвременните намеси със стоманобетон и метал са в процес на разпад 
и това е видимо във всеки един от изследваните мостове. Оригиналният 
каменен градеж е във видимо по-добро състояние от всички по-нови намеси, 
което затвърждава мнението за неговите високи строителни качества. 
 Нашите наблюдения над каменните мостове в Родопите показват, че 
има нужда от цялостна визия за тяхното опазване, която да бъде изработена 
на национално ниво. Отделните институции, които имат отговорности към 
мостовете следва да приемат система за мониторинг, поддръжка, контрол 
и анализ на състоянието на мостовете, която да е непрекъснат във времето 
процес. Такава система е важна не само за съхранение на мостовете, но 
и за съхранение здравето на използващите ги ежедневно местни хора и 
посетители. 
 В тази връзка е и нашето предложение за каменните мостове 
в Родопите да се реализира съвременна мултидисциплинарна научно-
изследователска мисия, като по-важните обекти да бъдат обявени за сериен 
обект на недвижимото културно наследство. С такова изследване може да 
се постигне всеобхватно разбиране за тяхната ценност и да се дадат общи 
предписания за тяхното съхранение, реставрация и съвременно ползване.
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