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І/ УВОД: ПРАИСТОРИЧЕСКИ АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ У НАС 
 
Настоящата студия обсъжда определен клас недвижими археологични обекти, 

произхождащи от праисторическата епоха и намиращи се по територията на 
съвременна България. При това изрично уговаряме от самото начало, че ще става дума 
не толкова за жилищни, стопански или военни съоръжения, а преди всичко за сакрални 
градежи. Втората принципна уговорка е, че тези обекти освен археологически са и 
архитектурни, т.е. недвижими  и са тясно свързани с околния ландшафт (не подлежат 
на преместване!). 

Страната ни притежава голямо по обем и изключително като разнообразие 
културно наследство – както по видове паметници, така и по исторически периоди. 
През периода ІV-І хил. пр.Хр. у нас оставят своя отпечатък четири основни вида 
строителни култури от сакралната сфера. Ще ги споменем, без да ги подреждаме по 
значение, количество паметници или точни хронологични граници, понеже те сложно 
се припокриват в пространството, във времето, по смисъла и по функциите си. 

(1) Култура на скално-изсечените паметници. Тя обхваща Балканския 
полуостров и Мала Азия. Обхваща многобройни скални светилища в обработени 
скални масиви, от които особено популярни, макар и не единствени, са обектите в 
Източните Родопи и в района на Провадия - скални камери с 1 или 2 отвора, 
трапецовидни скални ниши, пещери, дооформени от човешка ръка с обредна цел и др. 
Носи белезите на соларни, хтонични и погребални култове, произлизащи от най-
дълбока древност. Някои автори разглеждат в рамките на тази култура дори скални 
обекти, които имат естествено емоционално внушение и поради това са били обект на 
почит и култови практики, без да са обработвани от човека. [Фол, В. 2000; Фол, В. 
2007]. 

(2) Култура „нураги”. Това е култура, чийто център се намира на остров 
Сардиния и източния дял от Пиренейския полуостров. Името си тя получава от 
специфичните за нея и твърде многобройни съоръжения „нураги” – монументални 
надземни комплекси в груба суха зидария, които представляват няколко допрени 
помежду си високи кули с форма на пресечен конус и имат навярно както 
отбранителен, така и сакрален характер. Специално на остров Сардиния тази култура е 
оставила още един интересен вид паметници – подземни храмове-кладенци. 
Изненадващо един такъв подземен кладенец е оцелял до днес край Брезник и 
документира присъствието на културата нураги у нас в древността.  

(3) Курганна (могилна, тумулна) култура. Тя има своя максимум в обширен 
район, обхващащ южна Русия, южна Украйна и Балканския полуостров (микенски 
гърци, траки, скити), но се проявява и в Мала Азия, в централна Италия (етруската 
цивилизация), а също с особено впечатляващи паметници в Ирландия. Тумулите крият 
в своята сърцевина разнообразни обекти – гробници, храмове, мавзолеи, погребения, 
дори кромлехи. Понякога по-ранни надземни обекти се покриват с могили в по-късна 



епоха. Могилата съчетава чисто инженерните укрепителни функции с хтонична 
символика. У нас най-многобройни са могилите в Лудогорието (т.н. Стомогилие), 
Казанлъшко, Пловдивско, Врачанско.  
(4) Мегалитна култура. В рамките на Европа можем да дефинираме поне 3 основни 
района. Район „А” - западната част от континента (Швеция, Дания, Великобритания, 
Ирландия, Холандия, Франция, Испания, Португалия, островите Майорка и Менорка, 
Сардиния, Малта). Там мегалитните паметници са най-многобройни. Не бива да се 
забравя, обаче, че в Европа има поне още две забележителни мегалитни находища: 
район „Б” – Балканския полуостров (България, Одринската и Странджанската част от 
Турция, Гърция) и район „В” – Кавказ (западен Кавказ, планините на Армения). В 
България мегалитните паметници са разположени в източната половина на страната – 
менхирите преобладават в североизточна България (в околностите на Шумен), а 
долмените са съсредоточени в югоизточна България: в северна Странджа, в Сакар 
планина и в отделни малки райони из Източните и Централните Родопи. [Венедиков, 
Ив., Фол, Ал. (ред.). 1976 и 1982; Марковин, В. 1978; Цонев, Л. 2010; Цонев, Л., 
Марицас, К. (ред.) 2009; Balfour, M. 1997; Cope, J. 2004; Gonzalez-Garcia, A.C. et al 
2009] 

Според западноевропейските археолози мегалитите в район „А” произхождат от 
периода ІV-ІІ хил.пр.Хр. Датирани са по т.н. радиовъглероден метод, който изисква 
наличие на органични останки в мегалитите, синхронни със строежа на обектите. 
Според руските учени долмените в Кавказ (район „В”) датират от периода ХХV-ХV 
в.пр.Хр. Методите за датиране не са ни известни, но предполагаме, че са стандартните 
археологични контекстови и стилови анализи на откритата керамика и бронзови 
украшения, които се приемат за синхронни със строежа. Според българските 
изследователи балканските долмени  (район „Б”) са строени в интервала ХІІ-VІ 
в.пр.Хр., с което се оказват най-младите, т.е. последните мегалити по света. Датирани 
са също по стандартните археологични методики. Както се вижда, засега липсва както 
единна и еднакво подробна каталогизация на мегалитните обекти на континента, така и 
еднотипно надеждно датиране по сходни научни методики, даващо надеждна база за 
сравнения и изводи. Изключително важен научен проблем при мегалитите в Европа е 
изясняването на хронологията в трите находища с цел да се проследи миграцията на 
идеите, довели до разпространението на идеята за мегалитно строителство в рамките 
на континента. Според нас единственият научен подход към датирането на мегалитите 
е датирането чрез оптично стимулираната луминесценция (dating by OSL – Optically 
Stimulated Luminescence) на подходящо подбрани менхири и долмени по целия 
континент. Този метод не изисква синхронни органични останки, а само анализ на 
елементи от съоръжението, които не са били осветени от слънцето от момента на 
изграждането на мегалита. Именно по тази причина този метод има много по-широка 
област на приложимост. Нещо повече. Досега датирането на мегалити обхваща 
практически само долмените, където се откриват понякога човешки останки, а доста 
по-често само фрагментирана керамика. Датирането с радиовъглеродната техника 
практически е неприложимо към менхирите и техните производни, понеже там няма 
нито керамика, нито останки от синхронни погребения – менхирите не са надгробия. 
[Цонев, Л. 2010; Цонев, Л., Марицас, К. (ред.) 2009; Цонев, Л., Колев, Д. 2010; Aitken, 
M.J. 1998] 

Напоследък се засили вниманието на световната общественост към мегалитните 
паметници. Центърът на ЮНЕСКО за световното културно наследство организира под 
названието „Megalithic Sites and the World Heritage Convention” среща на водещи 
археолози и туристически мениджъри в Малага, Испания, 20-24.09. 2011. В анонса за 
тази експертна среща се казва:  



„Явлението на мегалитизма е забележителна проява на човека. Мегалитизмът е 
практиката да се поставя паметен знак на място от специален интерес, като се 
издигнат там монолити с големи размери. Тези големи камъни често са дялани или 
гравирани и варират от отделно стоящи камъни, камъни, подредени в права линия или 
кръг, прости камери, стигайки до сложни градежи с многобройни помещения, входове 
и коридори, но също така могат да присъстват и в своето естествено състояние 
като част от геологична формация. Мегалитизмът е универсално явление, 
присъствал е десет хилади години в множество човешки общества по цял свят, като 
се почне от Атлантика и Средиземноморска Европа и се стигне до Корея, Близкия 
Изток, Южна Америка, Африка и Меланезия. От антропологично гледище 
мегалитите се намират на кръстовището между разнообразието и подобието в 
универсалното човешко поведение – продукт и резултат от нашата обща нужда от 
приспособяване и социална организация.” 

На срещата специалистите-експерти отправят призив за включване на повече 
мегалитни паметници в Списъка на световното културно наследство. В този смисъл 
настоящата публикация, посветена на мегалитната култура в България и на Балканите, 
е съвсем актуален отговор на призива, отправен от ЮНЕСКО.  

Преди да пристъпим към конкретния анализ на Балканското мегалитно 
находище, ще уточним терминологията и дефинициите, които ще ползваме тук.  

 
ІІ/ ДЕФИНИЦИИ 

 
Отначало ще се спра върху най-важния методологичен проблем. Мегалитите по 

света са създавани в периода ІV-І хил.пр.Хр. в умерените ширини в цяла Евразия от 
Атлантическия до Тихия океан. Много малко вероятно е тази култура да се е 
разпространила толкова далеч чрез миграция на компактно и многобройно население. 
Много по-вероятно е това да е станало чрез миграция на определени идеи по пътищата 
на културния и търговския обмен между различните зони. При това мегалитните идеи 
не са намирали благоприятен прием и почва за развитие навсякъде, а само в 
определени райони, където се оформят мегалитните огнища, известни днес.  

Мегалитите са в най-голяма степен съоръжения от сакралната сфера, а не 
толкова жилищни, стопански или военни обекти. Малко вероятно е идеите за 
сакралната им функция да са останали непроменени през четирите хилядолетия на 
миграции при приспособяването им към традициите и митовете на различни племенни 
общности в цяла Евразия. Предполагаме,че функционалната идеология на мегалитите 
не е единна и твърде вероятно има съществени вариации в различните находища 
съобразно с историята на народите, които са решили да ги строят. В частност 
мегалитите на Балканите може би са свързани с някакви вярвания и ритуали на 
траките, а мегалитите в Кавказ – с вярванията на скитите, но това не гарантира, че със 
същите вярвания и ритуали са свързани мегалитите в Ирландия или в Корея и Япония.  

Техническата, инженерната идеология на мегалитите остава инвариантна при 
колосалното им разпространение в пространството и времето. Затова при 
дефинирането предпочитаме да оставим настрана функцията на съоръженията, а да 
наблегнем върху конструктивната им специфика, която ги отличава от другите 
праисторически сакрални архитектурни обекти, за да ги обедини в групата на 
„мегалитите”. Подобен подход е възприел, например, видният български археолог 
Георги Китов при описанието на откритите от него разнообразни подмогилни 
паметници от времето на тракийската класика V-ІІІ в.пр.Хр. Тъй като някои от 
постройките са същински гробници, други са мавзолеи, трети са храмове за често и 
масово посещаване, а освен това доста обекти притежават по 2-3 от споменатите 



белези, които преминават един в друг през дългата история на съществуване на обекта, 
Китов предпочита вместо с функционални наименования, да назове откриваните от 
него обекти с инженерното и конструктивно име „подмогилни съоръжения”, зидани 
чрез суха зидария от дялани квадри в микенски стил.  

Сега вече можем да пристъпим към формулирането на една работна 
дефиниция за мегалитните обекти, която назовава техните конструктивни, инженерни 
особености, без да се свързва с религиозните и обредни идеи, които са движели 
техните създатели и които са довели до разнообразните видове мегалити. Доколкото 
днес все още няма световно общоприета дефиниция, нашата дефиниция може да се 
разглежда като едно работно предложение, чиято обосновка може да се търси в 
резултатността, ефективността на практическото му прилагане.  

Мегалитите са недвижими културни паметници, които притежават в съвкупност 
следните признаци: 

/1/ Произлизат от каменно-медната, бронзовата и ранножелязната епоха. 
Градивните им елементи са необработени или грубо обработени каменни блокове с 
форма на стълб, плоча или неправилен многостен. В Северозападна Европа каменните 
блокове отначало са били налични, природно дадени – довлечени от север от течащите 
на юг и топящи се скандинавски ледници; затова тамошните мегалити са създадени 
често от готови каменни блокове без никаква обработка, т.е. без да са нужни 
достатъчно твърди метални сечива - с други думи доста по-рано, отколкото мегалитите 
в Източна Европа, където преобладават грижливо обработените стълбове и плочи, 
издаващи употребата на по-късни качествени метални сечива.  

/2/ Създадени са чрез групиране или суха сглобка на неголям брой относително 
големи градивни елементи - каменни монолити със споменатите горе три типични 
форми. Групирането става чрез забиване на отделни градивни елементи в почвата, 
аранжирани по определен план и разположени в относителна близост. Чрез 
групирането на елементите един до друг се овладява хоризонталният аспект на 
пространството. Сглобяването е изключително важна специфика на мегалитните 
съоръжения. Сглобяването предполага, че каменни плочи се обединяват в обща 
конструкция една до друга или една над друга така, че контактуват само по своите 
ръбове (кантове), а не се допират по своите странични плоскости. Така те носят главно 
натоварване на огъване, а не на свиване. Чрез сглобяването на плочи древните 
строители овладяват вертикалния аспект от пространството. И в двата случая 
развитието върви от прости обекти от минимален брой елементи към все по-сложни и 
големи по размери обекти, включващи все повече елементи. Строежът чрез 
сглобяване принципно се отличава от строежа чрез зидане в последователни слоеве. 
Във всички случаи, когато обсъждаме мегалитни паметници или подобни на тях 
обекти, става дума за суха сглобка или суха зидария. Признакът /2/ е много съществен 
за нашия подход: ние разглеждаме мегалитите като градежи, т.е. като обекти 
както на археологията, така и на архитектурата; естествените и частично издялани 
скални образувания изключваме от мегалитните паметници.  

/3/ Мегалитите съществуват в две основни форми, които се срещат по всичките 
мегалитни огнища в Евразия: менхир и долмен. Менхирът е стълбовиден каменен блок, 
забит вертикално в земята. Има разнообразни вариации: монолитен, двуетажен, с 
пробит отвор. Долменът е каменна плоча, издигната над земята и закрепена там 
хоризонтално по някакъв начин. Според подпиращата основа долменът може да бъде 
тип маса (плоча-капак, опряна  върху 3-4 стълбовидни блока), тип камера (плоча-капак, 
опряна върху 2-3-4 вертикални плочи, които изпълняват ролята на стени и формират 
своеобразна отворена или затворена камера) или тип цилиндър (плоча-капак, опряна 
върху 2-6 плочи-стени или направо върху основа, зидана от дялани каменни квадри).  



 

 
Фиг.1: Скално-насочена култура – типове паметници 

 
Тези форми от своя страна имат вътрешно развитие чрез усложняване и 

комбиниране: няколко менхира може да се разположат в кръг (кромлех), в права линия 
(алея), в неподредена или в подредена (решетка) група. Долменът може да бъде доста 
дълъг и тогава се нарича коридорна гробница, а при достатъчно усложняване на 
конструкцията се превръща в мегалитен храм. Няколко долмена може да се разположат 
близо в компактна група. В някои мегалитни находища срещаме и мегалитни 
съоръжения, специфични само за даденото място – например менхири от два блока, 
сглобени един върху друг като буквата „Т”, се наричат „таула” и се срещат само на 
Балеарските острови; менхири, издялани във формата на буква „Г”, се срещат само в 
комплекса Гьобекли тепе в Източна Турция. Коридорни гробници се срещат само в 
Западна Европа, но не в Източна. Сложни по планировка и техника мегалитни храмове 
срещаме само на остров Малта.  

Мегалитни обекти, които притежават черти на менхирите, но отчасти и на 
долмените, са т.н. трилити или хенджове: върху два естествени или изкуствено 
одялани и забити вертикално скални блока лежи трети, така че конструкцията напомня 
на каменен портал, т.е. на буквата „П”. При изучаването на трилитите основният 
проблем е да проверим дали обектът е естествено образувание от геологичен произход, 
или наистина е създадено с човешки усилия, т.е. представлява културен паметник.  

Интересни мегалитни обекти са и кръговете от плочи. Терминът “stone circle” 
се употребява в Западна Европа за означаване на кръг от менхири (т.е. стълбове), който 
има още едно специално название – кромлех. Кръговете от плочи са друг мегалитен 
обект и не бива да се бърка с кромлех. За разлика от кромлехите, където стълбовете са 
забити в земята на разстояние един от друг по няколко метра, при кръговете от плочи 
(“plate circle”) големи каменни плочи са забити в терена вертикално така, че да се 
допират по страничните си вертикални ръбове. Така те ограждат плътно някакво – 
предполага се свещено – пространство.  

В кромлехите най-често няма друг обект, но понякога там има долмен. Често 
кромлехът около долмен изпълнява укрепваща роля за пръстената могила около 
долмена и тогава кромлехът има функцията на крепида. Но не винаги! В кръгове от 
плочи обикновено има друг обект – долмен или дори класически куполни гробници, 
както е в Микена. Кръговете от плочи също понякога са крепиди, а друг път – просто 
свещени огради.  

Тук вероятно е най-подходящото място да поясня разликата между 
еднокамерен затворен долмен и каменен цистов гроб, понеже у нас се срещат доста 



често и двата вида паметници. Разликата се състои в отношението на обекта към 
автентичния терен. Долменът е надземно съоръжение, чиито стени са леко забити в 
земята и обикновено наклонени навътре. Долменът е обект, който притежава 
самостоятелна устойчивост, която се дължи главно на покриващата го плоча-капак и на 
лекия наклон на стените му навътре. Около долмените често се създава т.н. кожух – 
невисоко струпване на трошени каменни късове, което не покрива целия долмен, а 
стига до плочата-покрив. Кожухът, обаче, е допълнително укрепване на съоръжението, 
което може да се крепи и без наличието на кожух. Цистата е подземно съоръжение, 
което е монтирано в паралелопипедна яма, предварително изкопана в земята; цистата е 
обект без собствена устойчивост – стабилността й се дължи на изкопа, който я 
съдържа, т.е. в подпиращото действие на околната почва. Ако се помести сама по себе 
си върху равен терен, цистата би се разпаднала, понеже няма същински строителни 
сглобки – с жлебове или с хоросан.  

Еднокамерните долмени ни изправят пред още един принципен въпрос, който е 
свързан с различните размери на съществуващите долмени. Интуитивно сме склонни 
да причислим към долмените само онези камери, сглобени от големи плочи, които 
имат размери от порядъка или по-големи от човешкото тяло. Проблемът е там, че 
съществуват (в Сакар планина, например) многобройни обекти, които по своята 
конструкция са типични еднокамерни долмени (две надлъжни стени от монолитни 
плочи, две напречни стени от монолитни плочи плюс капак от монолитна плоча; 
градежът е надземен и е укрепен с могилка наоколо, но не е вкопан в терена като 
цистите), макар че като цяло оградената от тях камера е по-малка от човешки ръст. 
Въпросът как да наричаме тези обекти може някому да се струва спекулативен и 
безпредметен, но той съществено влияе върху статистическите оценки за разрушенията 
на обектите с течение на времето и затова го поставяме сериозно. Проучванията ни в 
Сакар планина досега показват, че малките долмени са около два пъти повече от 
стандартните. Георги Бончев, изследвайки Сакар планина в края на ХІХ век, наброява 
около 500 долмена, като включва както стандартните, така и малките долмени. Тъй 
като днес там се наброяват около 50 стандартни (големи) долмена, би могло да се 
заключи, че за един век са разрушени към 9/10 от долмените. Но това няма да е точно, 
понеже заедно с малките долмени в Сакар днес наброяваме към 150 долмена. Тогава се 
оказва, че за един век редукцията на долмените е 2/3. В началото на ХХІ век Д.Дичев 
предлага да се вземат под внимание само големите долмени. [Дичев, Д. 2010] 
Изброявайки днес в Сакар 50-60 стандартни долмена, той заключава, че може би 
Г.Бончев е сгрешил и силно е завишил броя на регистрираните долмени в края на ХІХ 
век, следователно неговите тогавашни данни трябва да се редуцират поне 10 пъти! 
Тогава се налага да направим извода, че разрушените в Сакар долмени съвсем не са 
толкова много, колкото излиза, ако приемем сериозно данните на Бончев. Така няма 
основание да бием тревога за разруха на мегалитите у нас. Такъв успокояващ извод 
щеше да е приемлив, ако не противоречеше на очевидните факти. В Сакар виждаме 
многобройни следи от разрушени долмени – плочи от тях са използвани в огради на 
селски дворове, за оформяне на кладенчови гърла, за покриване на полски изворчета и 
др. подобни. Истината вероятно е някъде в средата, но това вече не може да се провери 
сериозно. Ще трябва отсега нататък да направим изводи за бъдещата работа. Затова 
сме склонни в нашите изследвания да различаваме „малки долмени” и „стандартни 
или големи долмени”, като броим двата вида поотделно, но държим сметка и за 
сумарния им брой. Така картината ще бъде по-реалистична, а изводите - по-надеждни.  

За да се изясни допълнително спецификата на мегалитите, полезно е те да се 
съпоставят с подобни обекти по две основни направления (оси). 



Едната ос представя отношението на културния паметник към скалата. 
Почитта към скалата се изразява в скално-насочена култура. Тя включва два основни 
вида обекти. Монолитната природна скала понякога има особени форми, които са 
станали повод да бъде специално почитана от древните хора без никаква допълнителна 
обработка – природни скални светилища. В други случаи природната скала е 
дообработена от древните хора с цел да й се придаде специална форма – лице на човек 
или звяр, улеи, кръгове, шарап-таши, ниши и т.н. В такъв случай говорим за скално-
изсечен културен паметник. В другия полюс на тази ос се разполагат мегалитите – 
сухи сглобки от малобройни и относително големи стълбове и плочи. Между тези 2 
полюса се срещат и междинни (смесени) обекти – които притежават мегалитни черти в 
комбинация със скално изсичане. Можем да ги наричаме мегалитно-сечени обекти.  

Другата ос представя отношението на културния паметник към големината на 
конструктивните елементи. В единия полюс на тази ос са класическите мегалити – от 
минимален брой относително много големи монолитни елементи – стълбове или 
плочи. В другия полюс са зидовете в суха зидария от сравнително дребни каменни 
късове. Тук също се срещат междинни форми – обекти, които в основни линии са сухо 
зидани от дребни блокове, т.е. не са същински мегалити, но включват по няколко 
твърде едри скални блока, които им дават сходство с мегалитните конструкции. 
Можем да ги наричаме мегалитно-зидани обекти. Такива са, например, обектите, 
наричани „навета” и „нураги” в Пиренейския полуостров, а също така циклопските 
зидове от огромни многостенни блокове. Междинните, смесените обекти, които се 
срещат в мегалитните райони и навярно са съвременни на мегалитите там, можем да 
наричаме общо квазимегалитни обекти. Те обогатяват значително общата 
археологично-архитектурна картина.  

След тези принципни постановки преминаваме към описание на мегалитните 
наличности в България и по-широко – на Балканския полуостров, доколкото 
мегалитизмът обхваща район, разделен между три съседни днешни държави – 
България, Гърция и Турция.  

 
ІІІ/ МЕГАЛИТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И НА БАЛКАНИТЕ.  

 
Мегалитите в България се изучават от края на ХІХ век до днес с променлива 

интензивност. Първите изследователи не са археолози по образование, но са оставили 
безценен материал, работили са в края на ХІХ и началото на ХХ век: Ст.Бончев 
(Изт.Родопи), Г.Бончев (Сакар), К.Шкорпил (Странджа). Във втората третина на ХХ 
век с мегалитите се занимават В.Миков, Ив.Велков, Г.Горов. В третата третина на ХХ 
век щафетата поемат Ал. Фол, Ив. Панайотов, П.Делев, Д.Аладжов. В края на ХХ и 
началото на ХХІ век делото им развиват Р.Рашев, Г.Китов, В.Фол, Г.Нехризов, Д.Агре. 
Вниманието им е насочено най-вече към долмените, в много малка степен към 
кромлехите и практически никак към менхирите. Специално проф. В.Фол насочи 
вниманието си към скалните светилища на Балканите – природни и изсечени. 
Събраният от споменатите учени и техните екипи материал наред с несъмнената си 
фактологична и интерпретационна ценност има поне два недостатъка:  
(а) липса на единна класификация, терминология и номерация за паметниците;  
(б) отсъствие на надеждна и единна методика за обективно датиране на всичките 
мегалитни обекти, независимо от преносимите артефакти, която да позволи коректно 
сравнение.  

В началото на ХХІ век (от 2003г.) започна дейност по своя инициатива малка 
група учени и добронамерени любители. Целите им са няколко:  



/1/ да проверяват наново данните за мегалитите у нас с цел да ги локализират най-сетне 
по съвременна GPS методика, което ще позволи за пръв път и завинаги еднозначначна 
идентификация и повторимо посещаване на обектите;  
/2/ да извършат мониторинг за състоянието на мегалитите у нас;  
/3/ да вкарат модерните данни в он-лайн каталог, който да улесни всичките бъдещи 
изследователи, да улесни сътрудничеството на балканските страни в мегалитиката 
(http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com);  
/4/ да извършват неразрушаващ археоастрономичен анализ на долмените, какъвто 
досега изобщо не е осъществяван; 
/5/ да преценяват къде е възможна и необходима евентуална допълнителна независима 
датировка чрез оптически стимулирана луминесценция; 
/6/ да популяризират системно мегалитните обекти, да пледират за включването им в 
сферата на културния туризъм у нас. 

Групата няма постоянен състав, но понастоящем включва следните лица: 
Любомир Цонев (ИФТТ - БАН), Димитър Колев (ИА – БАН), Янко Динчев (ПУ 
„Паисий Хилендарски”, Костадин Кьосев (Любимец), д-р Любомир Калудов (Бургас), 
Светослав Соловьов (Бургас), инж. Филип Апостолов (Шумен). През 2009 групата 
проведе в София Първи симпозиум за Мегалитите на Балканите, докладите от който са 
отпечатани; създаде фотоизложба за мегалитите в България и на Балканите, която от 
2008 до 2011 бе показана в София, Пловдив, Свищов, Никопол, Ловеч, Велинград, 
Перник; извърши за своя сметка 3 големи (2006, 2008, 2010) и редица по-малки 
експедиции за изследване на мегалитите у нас; публикува многобройни статии в 
научни и научно-популярни списания; изнесе доклади на конференции на Съюза на 
учените в Ловеч (2010), Смолян (2011) и Шумен (2012). 

 
 
ІІІ-1/ МЕНХИРИ 
 
Менхирите са най-слабо изучените мегалити на Балканите.  
В България се срещат разнообразни менхирни обекти, които съдържат общо 

около 200 броя менхири.  
Изолирани менхири има при селата Староселци, Петокладенци и Стежерово, 

Плевенско; Кайнарджа, Силистренско; Овчарово, Харманлийско. Индивидуалните 
менхири са публикувани от Г.Бончев (Сакар) в началото на ХХ век и от Д.Митова-
Джонова (Плевенско) в 80-те години на ХХ в. 

Менхири, забити в кръг (кромлехи), има при с.Долни Главанак край 
Маджарово; при с.Старо Железаре, Пловдивско; в Сакар планина – самостоятелни 
кръгове и кръгове около долмени.  

Групите менхири са съсредоточени главно в Шуменско: безредни (2 групи край 
Плиска, 1 група край с.Царев брод, Шуменско) и подредени в решетки (5 групи край 
Плиска и с.Златна нива, Шуменско). Групите в Шуменско са регистрирани още от 
К.Шкорпил в началото на ХХ в., но са наречени от него несполучливо с думата 
„девташлари” – камъни на злите духове. Поради това те и до днес се изключват от 
списъка на мегалитните паметници в България.  



 
Фиг.2: Менхирни обекти в България 

 
Кромлехът при с. Долни Главанак е открит в 1998 от Г.Нехризов и е 

реставриран и запазен като туристически обект до днес, а този при с. Старо Железаре е 
открит от Г.Китов в 2002г. и е напълно изоставен още тогава, поради което за 3-4 
години се саморазруши. Я.Динчев локализира кромлех около долмен при с.Планиново, 
Сакар. В.Антонова съобщи за запазен кромлех край с.Бяла на нос Емине. 
 

 
Фиг.3: Отделен менхир при село 
Староселци, Плевенско  

Фиг.4:  
Подреде
на група 
менхири 
край 
с.Златна 
нива до 
Шумен. 
Сн. 
2010. 

 

 
Фиг.5: Кромлех до с. Долни Главанак, 
Изт. Родопи (Г.Нехризов, 1998). 

 
Фиг.6: Кромлех до с.Старо Железаре, 
Пловдивско (Г.Китов, 2002). 

 



Менхирите у нас практически не са били сериозно датирани и интерпретирани. 
Специално за групите край Плиска има предположения, че са били поменателни знаци 
за раннобългарски воини, загинали далеч от тези места. Това предполага датировка в 
VІІ-VІІІв.сл.Хр. Според нас това е съвсем необосновано допускане. Смятаме, че 
местната архитектура преди VІІ в. и след VІІІ в. е на толкова високо ниво, че не може 
да включва в своята вековна традиция девташите поради очевидния им примитивизъм. 
През 80-те години на ХХ в. проф. Р.Рашев извърши безпрецедентни разкопки, но така 
и не можа да установи следи от погребения. Артефактите са съвсем оскъдни и не дават 
стабилна основа за погребална интерпретация. Според нас девташите край Плиска са 
типични менхири със съответната им типична датировка поне от ІІ хилядолетие пр.Хр. 
Неколкостотин подобни менхира в групи има и в района на Лалапаша, северно от 
Одрин. Те практически не са изучени, местните историци ги приписват на турското 
население и така всъщност ги датират още по-неправдоподобно късно – ХІV-ХV век.  

Плисковските и Одринските менхирни групи са съвсем аналогични по 
техническа обработка и по разположение на терена с най-популярните менхири в 
Бретан (Франция) и Великобритания, които се датират в ІІІ-ІІ хил.пр.Хр. чрез 
немногобройни анализи по метода 14С. Единственият сериозен научен метод за 
датиране на менхирите може да бъде споменатият по-горе „датиране с оптически 
стимулирана луминесценция – OSL dating”.  

 
ІІІ-2/ ДОЛМЕНИ 
 
Долмените на Балканите са разположени в т.н. Одринска яка – планините 

Странджа (у нас около 100, в Турция около 200), Сакар (около 150) и Източните 
Родопи (не повече от 100). Единствено ансамбълът в Сакар планина е изцяло на 
българска територия и затова е най-подходящ за сериозно изучаване.  

 

 
Фиг.7: Долменни райони в България 

 
Долмените у нас са официално датиране в интервала ХІІ-VІ в.пр.Хр., което ги 

прави най-младите в Европа, вероятно последните в света. Такава позиция не е 
убедителна, особено на фона на Кавказката група, датирана в интервала ХХV-ХV 
в.пр.Хр. Нашите долмени са датирани само по класическия археологичен подход - 
контекстуален и стилов анализ на артефакти, намерени в и около обектите. Според нас 
този метод сам по себе си не е достатъчно надежден. Крайно наложително е и тук да се 
приложи датирането с оптически стимулирана луминесценция.  



Полезно е да разграничим в българска Странджа три района: източен, който 
обхваща крайбрежието и парк Странджа; централен (селата Евренозово, Граничар, 
Горно и Долно Ябълково, Белеврен, Кирово) и западен, който всъщност обхваща т.н. 
Дервентски възвишения (селата Крайново, Голям Дервент, Лесово).  

В източния район има само 3-4 относително запазени долмена (еднокамерни, 
отхлупени, без фасади) в обхвата на Маслен нос. Долмените в парк Странджа са силно 
разрушени и не са подходящи за културен туризъм изобщо. Те са предимно 
еднокамерни, без дромос и фасада. Най-често отхлупени. В околността на шосето 
Бургас – Звездец – Бръшлян – М.Търново е била запазена уникална комбинация от два 
долепени двукамерни долмена-близнака, описана още от Шкорпил в 1925г., а по-късно 
в 1939г. спомената и от Г.ПопАянов. За жалост била разрушена при строежа на 
модерното шосе през 70-те години на ХХ век.  

В централния район са най-запазените, големи и сложни долмени – двукамерни, 
често с дромос, но без развити фасади. Всички са разкопани от екипа на Д.Агре в 
началото на ХХ в., но не се поддържат и има опасност да рухнат сами от ерозията.  

В западния район съжителстват както добре изработени долмени (Г.Дервент), 
така и крайно примитивни (Крайново). При с. Г.Дервент има два съседни долмена, 
които са практически запазени с автентичните си капаци. И двата имат уникални 
лицеви плочи, които не само са много по-добре обработени от всичките останали 
плочи, но са украсени с декоративни елементи, гравирани в камъка. Единият от тази 
двойка всъщност е най-монументалният и напълно развит у нас долмеи – триделен, с 2 
камери и дромос, като никой от трите му дяла не е отхлупван! А вероятно най-
красивото долменно покритие срещаме при еднокамерен долмен до с.Граничар. 

 

 
Фиг.8: Триделен долмен до с. Голям 
Дервент, Западна Странджа 

 
Фиг.9:Еднокамерен долмен до с. 
Граничар, Централна Странджа 

 
Сакар планина е удобно да се разглежда в 2 зони – северна и южна. В северен 

Сакар са запазени много повече, по-интересни и разнообразни долмени, отколкото в 
южен Сакар. В северен Сакар се намират: най-архаичният долмен (м.Кавуралан); най-
големият долмен на Балканите (м.Славова кория) – двукамерен, голямата камера има 
размери 2.5 х 2.5м; най-запазеният у нас двукамерен долмен с фасада (м.Бялата трева); 
единствената на Балканите двойка долепени двукамерни долмени, в която единият е 
голям, а другият – доста по-малък (м.Нъчеви чаири); най-сложният полидолменен 
обект (м.Бакалов кладенец). В Сакар се срещат долмени със скосени трапецовидни 
напречни стени, каквито няма в Странджа. Северен Сакар е най-подходящото място за 
долменен туристически резерват у нас.  
 



 
Фиг.10: Долмен в местн. Кавуралан до 
с.Хлябово, Сакар. 

 
Фиг.11: Долмен в местн. Славова кория до 
с. Хлябово, Сакар. 

 
Фиг.12: Долмен в местн. Бялата трева до 
с. Хлябово, Сакар. 

 
Фиг.13: Долмен в местн. Нъчеви чаири до 
с. Хлябово, Сакар. 

 
В Родопите долмените не образуват единен ансамбъл, а се разпадат на 

многобройни малки групи. Срещат се предимно в източната част (до с. Остър камък, 
до с.Хасковски минерални бани, около селата Железино и Плевун, до с.Черничево), но 
изненадващо са забелязани и в централната част (до вр. Момчил; до с.Буйново). 
Родопските долмени са с най-малки размери у нас, понеже са градени от шистови 
плочи, а те са по-тънки и по-крехки от плочите в Сакар и Странджа, които са предимно 
от гранитоидни скали, а по-рядко от мрамор. Конструкцията на родопските долмени 
поражда предположението, че са създавани в доста различни епохи.  

 
Ще споменем накратко три важни резултата от нашите изследвания досега. 
 
Първи извод. От конструктивно гледище балканските долмени са по-млади от 

западноевропейските – по този пункт няма съмнение. Той се потвърждава от датировки 
и чрез наблюдение върху типичната обработка на плочите. От същото конструктивно 
гледище, обаче, балканските долмени са по-стари от кавказките. А този наш извод 
противоречи на официално възприетата датировка за България (ХІІ-VІ в.пр.Хр.) и за 
Русия (ХХV-ХV в.пр.Хр.), която се опира върху традиционната за археологията 
стилова съпоставка на артефакти. Това противоречие категорично изисква ново 
датиране на двете находища чрез оптично стимулирана луминесценция! 



 
Фиг.14: Конструктивни типове долмени. 

 
Втори извод. Става дума за функциите на долмените. Официално се смята, че 

всички долмени са гробници. Ние, обаче, забелязахме редица долмени, които 
нарушават това клише, понеже по принцип не са годни да изпълняват тази функция:  
(а) долмен при с.Звездец, Странджа – близостта му до р.Велека води до почти 
ежегодното му заливане;  
(б) долменът-сандвич в местн. Кавуралан при с.Хлябово и долменът в с.Изворово, 
Сакар изобщо не образуват затворена камера, която да позволи трупополагане;  
(в) долменът в местн. Гереня при с.Хлябово, Сакар непрекъснато е наводнен, понеже е 
изграден не по типичния начин - върху било, а напротив - в дълбоко хлътване на 
терена, където тече малък поток.  
Най-сетне проучването на литературата сочи, че далеч не във всеки долмен са 
намерени човешки останки. Най-честата находка са фрагменти от керамични съдове 
пред входа, които са подходящи за жертвени възлияния или ритуално разчупване. 
Всички тези факти навеждат на мисълта, че не е възможно на всичките долмени да се 
припише единствено гробнична функция.  

Трети извод засяга проверката дали долмените у нас имат астрономична 
ориентация. Отговорът е отрицателен: българските долмени нямат специфична 
астрономична ориентация (соларна, лунарна, планетарна, астрална); те имат само 
неспецифична насоченост към южния полухоризонт, която няма астрономичен 
характер, а по-скоро е свързана с почитта към слънцето в най-абстрактен смисъл. 
Сравнението между ориентацията на тракийските долмени от периода ХІІ-VІ в.пр.Хр. 
и ориентацията на класическите тракийски подмогилни храмове от следващия период 
V в.пр.Хр. - ІІІ в.сл.Хр. показва голямо подобие, което е допълнително доказателство 
за културна и религиозна приемственост между обитателите на Тракия в тези два 
периода.  

 
Фиг.15: Ориентационна хистограма за 110 долмена в България 



 
Фиг.16: Ориентационна хистограма за 47 класически тракийски подмогилни храма. 

 
Търсейки неастрономични ориентационни принципи при сакарските долмени, 

установихме, че в Сакар се реализира сакрално-топографски ориентационен принцип: 
долмените много често са ориентирани така, че да сочат към по-близък или по-далечен 
хълм, на чийто връх има древно скално светилище, естествено по-ранно от долмените. 
Особено впечатляващ е примерът със сакарските долмени, сочещи към рида Гората в 
Родопите, южно от Харманли. Там има две скални светилища с ниши: в м.Глухите 
камъни и източно от вр. Шейновец. [Цонев, Л., Колев, Д., Динчев, Я. 2011] 

 

 
Фиг.17: Сакрално-топографска ориентация на сакарски долмени. 

 
 
 
 
 



ІІІ-3/ КРЪГОВЕ ОТ ПЛОЧИ 
 

 
Фиг.18: Мегалитни кръгове от плочи в България 

 
Кръговете от плочи (stone plate circles) са мегалити, които са характерни за 

Балканите, но не се срещат в Западна Европа и Кавказ. Те могат да ограждат 
погребения, долмени, класически гробници от микенски тип. У нас сме отбелязали 7 
такива кръга: 1) около 3 гроба край с.Дражево, Ямболско; 2) около долмена до 
с.Железино, Изт. Родопи; 3) около могилно погребение при с.Българска поляна, Сакар; 
4) в археологичния резерват Яйлата край Каварна; 5) в местността Турската куля, 
южно от Белинташ и Сини връх в Централните Родопи; 6) два кръга в Смолянско. Най-
съвършеният каменен мегалитен кръг на Балканите се намира в Микена и огражда 
няколко царски гробници. Интригата при плочестите кръгове идва от обстоятелството, 
че ако бяха просто заграждения, те биха могли да бъдат изпълнени по принцип и като 
суха зидария от дребни късове – тогава биха могли да бъдат и по-високи, и по-дебели, 
а следователно и по-здрави като укрепления. Въпросът е защо понякога строителите са 
избирали мегалитния подход от вертикално съседно забити големи плочи вместо 
зидарията. 

 

 
Фиг.19: Мегалитен кръг от плочи 
около долмен до с.Железино, 
Ивайловградско. 

Фиг.20: Мегалитен кръг от плочи около 
цистов гроб, Смолянско. 

 
 
 
 



ІІІ-4/ ТРИЛИТИ 
В България сме регистрирали доста трилити, но не можем да говорим за общия 

им брой, понеже няма доказателства, че те непременно са човешко творение; би могло 
да са резултат от геологични процеси. Това изисква специално допълнително 
изследване от геолози и сондажи от археолози. Понякога местното население ги нарича 
„мушилки”. Ето някои примери: 1/ в светилището при с.Долно Дряново, Зап.Родопи; 2/ 
до с.Бузовград, Казанлъшко; 3/ при Царев връх, Западна Рила; 4/ до с.Ковачевица, Зап. 
Родопи; 5/ по билото на Същинска Средна гора над Старосел.  

 
 
ІІІ-5/ ЦИСТИ И САРКОФАЗИ 
От функционално гледище цистите винаги са доказано гробни камери и по това 

свойство се отличават от долмените. Много често цистите са сглобени от големи 
вертикално поставени една до друга големи плочи с по-груба или по-качествена 
обработка, които са разположени в правоъгълен трап, предварително изкопан в терена. 
Следователно от конструктивно гледище плочестите цисти се родеят с еднокамерните 
долмени и могат да се разглеждат като мегалитни обекти.  

За разлика от класическите мегалити плочестите цистови гробове са обикновено 
от по-късна епоха, стигаща дори до римско време, когато се появяват и саркофазите, 
издълбани в монолитен блок и покрити с една цяла плоча, подобно на долмените. По 
конструкция цистите и саркофазите представляват отзвук от древните мегалитни 
техники в по-ново време, след разцвета на класическите мегалитни паметници. Не е 
правен обобщен опис на плочестите цисти по българска територия, но те са твърде 
многобройни, вероятно стотици. Туристически най-атрактивните плочести цисти са в 
Перперикон и в некропола на древния Созопол.  

 

 
Фиг.21: Цистови плочести гробове в Перперикон. 

 

 
Фиг.22: Сравнение между плочеста циста и еднокамерен долмен. 

 



ІV/ КВАЗИМЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ И НА БАЛКАНИТЕ  
 
ІV-1/ МЕГАЛИТНО-ЗИДАНИ ОБЕКТИ  
 

 
Фиг.23: Квазимегалитни (мегалитно-зидани) обекти в България. 

 
Чрез проучване на литературата и чрез теренни обходи остановихме, че в 

България има поне 9 квазимегалитни обекта. Състоянието им е различно – тякои са 
реставрирани и запазени, други са вече разрушени, трети са затрупани отново с могили 
след разкопките.  

При с. Гърло, Брезнишко, се намира подземен храм-кладенец, който се свързва с 
културата „нураги”. Според датировката на неговата откривателка Д.Митова-Джонова 
той е създаден около ХІІ в.пр.Хр. Така се оказва най-старият запазен сакрален градеж у 
нас. Състои се от стълбище-коридор, което слиза от земната повърхност надолу до 
цилиндрично помещение, което е увенчано от сферичен купол с отвор на върха, а в 
пода си има дълбок зидан кладенец. Мегалитният елемент в обекта е покритието на 
коридора, което е изпълнено от огромни тежки хоризонтални блокове. Храмът-
кладенец бил реставриран през втората половина на ХХ век и после изоставен. 

Двукамерната гробница при с. Врани кон до Омуртаг е великолепен пример за 
квазимегалитен обект, понеже стените й са изградени в смесена техника – комбинация 
от мегалитни големи плочи, пространствата между които са запълнени със суха 
зидария от малки каменни късове. Подобни обекти има във Великобритания и 
Ирландия и са грижливо експонирани за нуждите на тамошния културен туризъм. За 
съжаление гробницата при Врани кон е затрупана след разкопките, с което е изключена 
от обсега на българския културен туризъм. [Гинев, Г. 1999] 

 

 
Фиг.24: Квазимегалитна двукамерна гробница до с.Врани кон, Омуртагско 
 



Подобни са гробниците при с.Черничино, Ивайловградско, при с.Божурец, 
Каварненско, при с.Богданово, Бургаско, и в Нанина могила до Мъглиж. 

Своеобразната гробница при с.Ружица, Елховско, съчетава поне 3-4 строителни 
техники, включително варовикови греди и плочи с мегалитен характер. Тя е 
притежавала уникален вход, украсен с геометрични фрески. Гробницата не е укрепена, 
не е защитена и постепенно се руши и се затрупва с пръст от ерозията. 

Прекрасни квазимегалитни обекти са двете каменни гробници край М.Търново 
– в местностите Пропада и Мишкова нива. Основите им са цилиндрични, зидани от 
добре издялани квадри, но куполите им имат уникална конструкция с мегалитен 
характер. Куполите са сглобени съответно от 6 и от 10 трапецовидни плочи, които 
отвън са плоски и затова сглобката им отвън има вид на пресечена пирамида, но 
отвътре плочите са загладени така, че сглобката им оформя отвътре пресечен конус! И 
двете съоръжения са в процес на доста мудна и неефективна реставрация, без публичен 
проект и срокове за приклучване. Те са едни от най-интересните квазимегалитни 
обекти за културен туризъм у нас. 
 

ІV-2/ ЦИКЛОПСКИ ЗИДОВЕ 
 

 
Фиг.25: Циклопски зидове в България.  

Фиг.26: 
Циклопск
и зид, 
Небет 
тепе, 
Пловдив. 

 
У нас досега сме регистрирали циклопски зидове поне на 10 места: (1) на Небет 

тепе – Пловдив; (2) на Зайчи връх в археологическия резерват Кабиле до Ямбол, (3) 
край Хасковските минерални бани; (4) в обект Солницата край Провадия; (5) на 
вр.Кози грамади в Същинска Средна гора над Старосел; (6) в крепостта Устра при 
с.Устрен до Джебел; (7) в крепостта Гацово кале край Батак; (8) в стените на 
тракийския град Хелис в резервата Сборяново край Исперих; (9) при тракийския град 
Додопара западно от Ямбол; (10) по скалистия гребен северно от с.Скала, община 
Сунгурларе.  

Не всичките обекти са популярни и не всички са достатъчно запазени или 
укрепени, но всичките имат добър туристически потенциал. Най-древният циклопски 
зид изглежда е в обекта Солницата край Провадия. А технически най-пъстрият е този 
на Небет тепе в Стария град на Пловдив – там циклопските участъци се комбинират с 
по-късни тракийски зидове от много едри квадри и накрая с хоросанова зидария от 
малки каменни блокчета и дори от тухли от римската епоха.  
 

ІV-3/ СКАЛНО-ИЗСЕЧЕНИ ДОЛМЕНИ И МЕНХИРИ  
 

В България може да се отбележат и няколко своеобразни смесени обекта, които 
съчетават мегалитни елементи със скално изсичане. Такива са скалният долмен в 
местността Евджика край с.Хлябово, Сакар планина и скалните долменоподобни 



гробници с плочести капаци в резервата Яйлата до Камен бряг, Каварненско. Такива са 
и скалните менхири при с.Побит камък до град Сърница в района на Велинград и в 
местността Уйов камък над Старосел, Същинска Средна гора (взривен; съобщен от 
Г.Китов). Естествено във всичките изброени случаи е нужно внимателно допълнително 
проучване, за да се установи балансът между геоложки дадености и човешка намеса за 
дообработка.  

 
V/ НЯКОИ ПРИНЦИПНИ ВЪПРОСИ ОКОЛО СТОПАНИСВАНЕТО НА 
МЕГАЛИТНОТО БОГАТСТВО У НАС 
 

Поради липса на достатъчно място ще маркираме редица важни въпроси, които 
възникват, когато регистрираме обекти с мегалитни признаци у нас с оглед на опазване 
на културно-историческото наследство и включването им в сферата на културен 
туризъм.  

Най-напред обръщаме внимание на лошото състояние на повечето обекти. То 
се дължи на вековното рушене от недобросъвестни местни хора, от иманяри, но за 
съжаление и от прибързаните разкопки на археолозите. Голям брой долмени в 
Странджа, например, са порутени от военнослужещи преди 1989г. и от иманяри и 
археолози след тази година. Единственият долмен у нас, който имаше пълно могилно 
покритие – в м.Мангъра, Сакар – бе прибързано разкопан от археолозите в самия край 
на 2011г. и изоставен от тях в окаяно състояние. Бургаският музей е донесъл в двора си 
двукамерен долмен от с.Белеврен още през 60-те години на ХХ век; днешната му 
експонация е под всякаква критика. Хасковският музей също е донесъл в двора си 
еднокамерен долмен заедно със заобикалящия го кромлех от с.Изворово; 
експонирането е по-добро, но не е коректно. Наскоро бе решил да им подражава музеят 
в Елхово, като донесе в двора си най-големия долмен в Странджа – триделния долмен 
от с.Голям Дервент; засега планът е отложен, но неясно докога. По принцип местенето 
на недвижими археологични обекти прекъсва връзката им с ландшафта и ги изважда 
завинаги от сферата на научните изследвания, понеже ги лишава от основното им 
качество – автентичността. Затова местенето им е нежелателно, въпреки опасността от 
иманярски набези. Налага се просто по-сериозна охрана на оригиналното им място.  

Много рядко мегалитен обект е подходящо експониран, укрепен и обгрижен, 
оцелял след разкопки. Ето някои от редките положителни примери: менхирите-
девташи край Плиска (оцеляването им след разкопките дължим на разкопвача 
проф.Р.Рашев); двойката долепени нееднакви долмени в местността Нъчеви чаири при 
с.Хлябово, Сакар; циклопските зидове в Пловдив и Кабиле; долмените около 
с.Хлябово и Сакарци в Северен Сакар; долмените в Централна и Западна Странджа; 
подземният храм-кладенец до с.Гърло, Брезнишко; гробниците в местностите Пропада 
и Мишкова нива, Малкотърновско.  

Съществен въпрос около недвижимите културни обекти от мегалитен характер е 
проблемът с достъпа. Днес фактически достъпът до огромен брой мегалити у нас е 
крайно труден, понеже всичките добронамерени туристи априори се третират като 
потенциални рушители и иманяри! Местоположението на повечето обекти съзнателно 
се прикрива от археолозите дори след приключването на разкопките и научната 
публикация. И цялата тази ненормалност се оправдава с иманярска опасност. Докато 
не настъпи обрат в отношението на местните власти, полицията и археолозите към 
туристите за никакъв културен туризъм у нас не може да се говори. 

Отсъства добро взаимодействие между археолози и туристически дейци от 
България, Гърция и Турция, отсъстват обзорни публикации на международен език, за да 
се изучава и рекламира балканското мегалитно огнище в неговата цялост. То не е 



огромно по размери, но съдържа много разнообразни обекти и конструкции и може да 
заеме достойно място в общоевропейската културна съкровищница.  

Неотложна нужда има от каталогизация на обектите, от техния редовен 
мониторинг, от създаване на общобалканска база данни. Всички тези дейности не бива 
да се превръщат в секретни операции за малцина посветени, а да се ползват от 
общините и от туристите за нуждите на културната просвета както на местното 
население, така и на гостите от чужбина.  

 
VІ/ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Може никога да не изясним докрай функционалната идеология и обредността, 

свързана с балканските мегалити. Но именно тук се крие голямото предизвикателство 
за нас като хора от ХХІ век: да уважаваме и пазим паметниците от една култура 
отпреди 5-6 хиляди години, въпреки че не я разбираме днес и вероятно никога няма да 
я разгадаем докрай. Универсалната позиция, от която можем да ценим мегалитната 
култура, е единствено естетическата.  

За запазване, изучаване и експониране на мегалитите у нас е наложителна 
съвместна работа на специалисти от много области: геология, физика, археология, 
архитектура, ландшафтно проектиране и туристически мениджъри. 

Споменатата в началото работна среща, организирана от Центъра на ЮНЕСКО 
за световното културно наследство, препоръчва: (1) да се уточнят дефинициите за 
мегалитизма; (2) да се разшири географският обхват на наблюдаваните обекти; (3) да 
се изследват обектите мултидисциплинарно, като се започва с неразрушителните 
техники и едва след това да се предприемат археологически разкопки, понеже те са 
деструктивен метод; (4) качествено да се укрепват, реставрират, консервират и 
експонират обектите. Цялата дейност на изследователските екипи трябва да бъде 
подчинена на основното изискване – да се съхрани в максимална степен  
автентичността на мегалитния обект като недвижим паметник на културата в 
единство с окръжаващия го ландшафт. Тези препоръки напълно отговарят на 
следвания от нас подход към мегалитите в България.  
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ABSTRACT 
The basic megalithic objects and their derivatives are defined as specific architectural 
constructions. Based on this definition an up-to-date review of the megalithic and quasi-
megalithic monuments in Bulgaria is presented which illustrates the combination of 
megalithic and classic building techniques in the Balkan region. The review is carried out by 
a small interdisciplinary team by means of terrain expeditions in the period 2003-2012. 



A unique and modern data base (GPS localization, number, status, dimensions, photographs, 
azimuthal orientation etc) about the megaliths still existing on Bulgarian territory is created 
which is gradually transformed into an on-line catalogue about Balkan megaliths 
(www.balkanmegaliths.bgjourney.com) which can stimulate the tourism in this sphere.  
Arguments are given about the necessity of additional and more exact dating of the megaliths 
by modern physical methods (Optically Stimulated Luminescence dating).  
Detailed analysis is carried out of the orientation of the dolmens in Sakar Mountain which 
can be extended for Strandzha and Rhodope Mountains. A sacred-topographical orientation 
principle is derived from the azimuthal measurements. 
The practice of archaeological excavations, preservation, restoration and exposition of 
megalithic objects in Bulgaria is discussed in detail. Positive and also negative examples are 
given. A negative tendency of moving megalithic architectural objects from their original 
places towards museum exposition areas is noticed which has to be stopped and prohibited. 
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