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Abstract. As part of a cross-border cooperation program project between Bulgaria and Greece (Interreg), the geo-
tourism potential of the municipality of Madan has been assessed. The assessment was made of the possibilities for 
the conversion of abandoned mine workings into tourist sites. Eight (8) geotopes are described and the creation of 2 
geo-trails is proposed.
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Въведение
Когато се спомене районът на Мадан, повечето 
хора веднага го асоциират с минни дейности, а 
колекционерите на минерали от целия свят – с 
уникалните кристали и друзи от галенит, сфале-
рит, пирит, кварц, калцит и други впечатляващи 
минерали. Тук, в Централните Родопи, където 
рударството е познато още от времето на траки-
те, до наши дни се развива активна минна дей-
ност, която е дала своя силен отпечатък върху 
местната общност. И днес рудниците „Крушев 
дол“, „Върба-Батанци“, „Ерма река“ работят ин-
тензивно и осигуряват поминък на голяма част 
от населението на общината. В рамките на про-
ект по програма ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция–Бъл-
гария 2014–2020“ бе създадена възможност тази 
община да развие и други специфични дейнос-
ти – минен туризъм и геотуризъм. До момента 
в България опит с развитие на минен туризъм 
има единствено гр. Перник, където през далеч-
ната 1986 г. е открит „Подземен минен музей“, 
разказващ за историята на въглищния добив в 
региона.

Проектът на община Мадан, с партньорство-
то на Mинно-геоложкия университет „Св. Иван 

Рилски“, бе фокусиран върху дейности, свърза-
ни с преобразуването на мини и кариери в гръц-
ко-българския трансграничен район и превръ-
щането им от места на традиционните занаяти 
и професионална дейност в атрактивни турис-
тически обекти, както за местното население, 
така и за посетители. Целта на екипа на Мин-
но-геоложкия университет беше (i) да обобщи 
световния опит в развитието на един непознат 
в нашата страна тип туризъм – минния туризъм, 
(ii) да направи оценка на възможностите за пре-
връщане в туристически обекти на изоставени 
минни изработки, (iii) да оцени геотуристиче-
ския потенциал на района и (iv) да предложи 
научно описание на геотопи като основа за бъ-
дещи геопътеки. 

Минен туризъм
Този тип туризъм включва посещение на геото-
пи с историческа стойност за геологията и мин-
ното дело на Маданския руден район. 

Подземен минен музей „Сполука“ (фиг. 1a, 
b). Подземният музей представлява галерия с 
дължина над 120 m, прокопана в рудопроводящ 
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разлом, пресичащ слабомигматизирани гнай-
си от Маданската свита (Kozhoukharov, 1993; 
Kozhoukharov et al., 1989). Функционирала е в 
периода 1961–1972 г. и представя добива към 
рудник „9 септември“ при МОК „ГОРУБСО“. В 
нея посетителите ще се запознаят с технически-
те ѝ характеристики и ще усетят духа на минна-
та дейност от миналото до наши дни.

Музей по минно дело и рудодобив (фиг. 1c). 
В рамките на проекта музеят е напълно прео-
бразуван и показва историята на рудодобива в 
Маданското рудно поле, водещ началото си още 
от Античността, тъй като има данни, че отдел-
ни находища са открити и разработени още от 
траките. От 2008 г. Музеят по минно дело и ру-
додобив е вписан като културна организация в 
регистъра на Министерство на културата.

„Кристална зала – Мадан“ (фиг. 1d). Това е 
една от забележителностите на града. Създаде-
на е през 1984 г. и е член на Международната 
асоциация на минераложките музеи. В нея се 
съхраняват над 600 уникални минерални обра-
зци. С голяма научно-познавателна стойност са 
куб-октаедрите на галенита и тетраедричните 
сфалеритови кристали – най-разпространените 
оловни и цинкови минерали. Тук могат да се ви-
дят кафяви, жълти и зелени клеофани, антрацит-
но черни марматити, искрящи с цвят на месинг 
пирити и халкопирити, преливащи от цветове 
ахати, красиви кристални групи от кварц, пред-
ставен от своите воднобистри разновидности 
планински кристал, виолетовия аметист, черния 
морион и опушен кварц. Най-често срещаният 
минерал от групата на карбонатите е калцитът, 
който е представен в разнообразни кристални 
форми. Манганът в неговата структура го пре-
връща в розов манганокалцит или в редкия, но 
с прекрасен червен цвят родохрозит. Обектът е 
уникален в национален и световен мащаб.

Пещера Шаренка (мина от Бронзовата епо-
ха) (фиг. 1e). Своеобразен музей на рударство-
то в Родопите със следи от VІ век пр. Хр. При 
археологически разкопки в пещерата са откри-
ти следи и предмети, свидетелстващи както за 
обитаването ѝ от праисторически хора, така и 
за добив и обработка на руди. В пещерата мо-
гат да се видят експонирани различни предме-
ти, открити при разкопките, както и фигури на 
тракийско семейство. Това е първият доказан 
случай, в който, освен като местообитание, пе-
щера се използва и за рудник, и за обработка 
на рудата. Минната изработка е прокарана в 
мраморни лещи сред гнайсите на Маданската 
свита (Kozhoukharov et al., 1989), пресечени от 
полегат разсед (разлом на отделяне). Пещерата 
е включена в плана за развитие на туризма на 
община Мадан още през 2008 г.

Първите три обекта се намират в центъра на 
гр. Мадан, което предопределя тяхното включ-
ване в геопътека, показваща обекти с историче-
ска и идентичностна стойност за община Мадан.

Геотуризъм
В рамките на проекта са изследвани и описани 8 
потенциални геотопа.

Скален феномен Конска глава (фиг. 1f). На-
блюдава се южно от с. Лещак, където в десния 
бряг на р. Арда се издига величествено огромна 
единична скала във формата на конска глава и 
височина над 50 m. Феноменът е разположен до 
огромна пропаст с дълбочина 100 m. Формиран 
е при изветрянето и ерозията, причинена от вя-
търа и основно от повърхностно течащите води, 
на мигматизираните гнайси на Маданската сви-
та (Kozhoukharov et al., 1989). Включен е в еко-
пътека от община Мадан.

Меандрите на р. Арда (фиг. 1g). Намират се 
в землищата на селата Средногорци, Леска, Вър-
бина, Вехтино, Дирало. Процепващи гнайсите и 
мигматите от Маданската свита (Kozhoukharov 
et al., 1989), те са едно от богатствата на Родопи-
те (част от тях са формирани и на изток от тери-
торията на община Мадан). Леснодостъпни, те 
предоставят отлични възможности за наблюде-
ние на геоложката дейност на реките.

Скален феномен Козник (фиг. 1h). Нами-
ра се в землището на с. Върба, ЮЗ от Мадан. 
Оформен е в брекчоконгломерато-пясъчнико-
во-аргилитната задруга с късноеоценско-ранно-
олигоценска възраст (Kozhoukharov., 1989). Тя 
покрива несъгласно метаморфитите (предимно 
гнайси) на Чепеларската свита (Ivanov et al., 
1980). Късовете (валуни до блокове) са основно 
от гнайси, а тези от нашистен гранит и кварц са 
рядкост. Тук може да се преклоните пред силите 
на природата, които чрез вятъра и водата са из-
ваяли високи до 50 m скални образувания, сред 
които са се оформили различни фигури, оприли-
чени на човешки фигури, гъби и др. 

Пещера Дупката. Намира се запад-североза-
падно от с. Мъглища, западно от Мадан. Тя е с 
обща дължина 107 m и две разклонения, второто 
от които води до голяма зала с подземно езеро. 
Пещерата е дом на четири защитени вида приле-
пи. Формирана е в мраморна пачка сред гнайси-
те на Богутевската свита (Kozhoukharov, 1984). 
Заобиколена е от красив ландшафт. 

Водопад Мечодолско дере. На река Мечодол-
ското дере, в близост до с. Равнища, се намира и 
един прекрасен водопад, скрит сред буйна расти-
телност. Той е на две нива, като горният пад на 
водата е около 1,5 m, а долният – около 4,5 m. 
Вирът, в който пада водата, е с формата на кръг-



344

Фиг. 1. Снимки на част от геотопите за минен и геотуризъм в община Мадан. а, b – изглед на входа на галерия в непосред-
ствена близост до центъра на гр. Мадан, преди и след преобразуването ѝ в Подземен минен музей „Сполука“; c – Музей 
по минно дело и рудодобив; d – реновираната „Кристална зала – Мадан“; e – пещера Шаренка; f – скален феномен „Конска 
глава“; g – меандър на р. Арда ЮИ от с. Върбина; h – скален феномен Козник.
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ло езерце. След това водата продължава по тясно 
каменно корито, което е не по-малко живописно 
от самия водопад. Скалите, през които минава 
реката, са мигматизирани гнайси на Маданска-
та свита, демонстриращи характерни текстурни 
особености. Мечодолският водопад е интересен 
и с това, че достъпът до него е осеян с почти всич-
ки видове местна растителност, а около него жи-
вее голяма част от местната фауна.

Стари мостове над р. Маданска, р. Хаджий-
ска, р. Батанска. Дву- и едносводести мостове с 
различна ширина и дължина, изградени от дяла-
ни камъни, даващи сведение за петрографския 
спектър на скалите от региона. Представляват 
обекти с историческа стойност за геологията на 
района.

Водопадът Мечодолско дере, скалният фено-
мен Конска глава и меандрите на р. Арда са раз-
положени на близки разстояния по долината на 
р. Арда и са леснодостъпни от пътя Мадан-Ар-
дино, което е отлична предпоставка за включ-
ването им в геопътека, представяща петрограф-
ското разнообразие на Родопските високосте-
пенни метаморфити, процесите на изветряне на 
скалите и геоложката дейност на реките.

Заключение
Минната индустрия оставя винаги свой собст-
вен отпечатък върху материалното и културно-
то наследство на регионите, в които е развита. 
Територията на община Мадан предоставя от-
лични възможности за развитието на специфи-
чен тип туризъм – геотуризъм, минен, научен и 
образователен туризъм, чрез превръщането на 
изоставените минни изработки в туристически 
обекти. Тази дейност ще осигурява устойчиво 
развитие на общината – нови работни места, 

облагородяване на районите с вече приключили 
добивни дейности, по-добра информираност на 
обществото чрез добиване на нови познания за 
геоложката и минната история на района и по 
този начин подобряване социалната структура 
на местната общност. 
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