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Abstract 
Results from two expeditions exploring the dolmens in Sakar Mountain (2008, 2011) are 

presented and analyzed here, some of them for the first time. The aim of the research activity is to 
re-localize the dolmens by modern GPS techniques, to register their status, to describe their 
construction, to measure their azimuthal orientation. The data base includes about 100 dolmens in 
different state of preservation – approximately 40% from the dolmens known in Bulgaria at present. 
Some conclusions are drawn about the building and orientational principles, as well as about their 
future preservation and touristic exploration as important monuments belonging to the bronze era 
culture on the Balkans. It is proved that the dolmen orientation follows not solar, lunar or stellar 
but rather a topocentric principle related to peaks or to ancient rock sanctuaries in the 
surroundings of Sakar Mountain and even in the Rhodope Mountain. In the vicinity of the village of 
Hlyabovo a very interesting situation is observed: some dolmens are oriented not in respect to the 
Sun and even not to some nearly located sacred places, but to each other (neighborhood 
principle?). This fact implements the existence of some hierarchy in the dolmen orientation 
reflecting some aspects from the social structure of the ancient society.  
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Посвещаваме този труд на светлата памет  

на сем. Златка и Петър Караманови  
от с.Хлябово  – нашите първи водачи  

по мегалитните обекти в Сакар планина 
 
1. УВОД: МЕГАЛИТИЗМЪТ ИЗОБЩО И НА БАЛКАНИТЕ 
 
Мегалитните паметници са разположени в отделни находища, пръснати в огромен 

район, който се простира от британските острови до Япония. В Европа има 3 основни 
мегалитни находища: (А) Западна Европа (Великобритания, Ирландия, Швеция, Дания, 
Холандия, Германия, Франция, Португалия, Испания, Балеарски острови, Сардиния, 
Корсика, Малта, Италия), (Б) Балканите (България, европейска Турция, Гърция), (В) Западен 
(Кавказ и Армения).  

Мегалитите се датират много трудно по преки методи. Засега се прилага само анализ 
на радиоактивния изотоп С-14 в органични останки, за които може да се предположи, че са 
съвременни със създаването на обектите. Най-често се ползва непрекият метод – датиране 
според артефактите в и около мегалитите (керамични парчета и метални предмети в някои 
долмени). Днес е прието, че са създавани в много дълъг период IV-I хил.пр.Хр. В Европа 
най-старите мегалити са в западноевропейското находище, докато балканските и кавказките 
се смятат за по-нови, без да е сигурно кое от двете находища е най-младото. Във всеки 
случай в средата на I хил.пр.Хр. мегалитното строителство замира навсякъде по света [1].  

Не може да се твърди, че създаването на мегалити е закономерен етап от развитието 
на всяко общество, по-скоро то е отражение на миграцията на някаква идея към която 
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населението в разни райони на земята се е отнесло с различна възприемчивост. 
Началната идея навярно е била от религиозно естество, свързана със своеобразно 
почитане на каменните монолити. Едва ли началната идея се е запазила неизменна по 
толкова много райони и в толкова голям интервал от време. По-вероятно е търпяла 
вариации и различни интерпретации в пространството и времето. Най-изненадващо и 
интересно в този процес е фактът, че техническият принцип на градежа си останал 
един и същ дори и тогава, когато изходната идея отдавна е била забравена. А 
техническият принцип е следният: мегалитите са съоръжения, които са създадени / 
сглобени от минимален брой максимално големи монолитни необработени или 
грубо обработени скални блокове – стълбове или плочи. Необработените са по-
древни, отцепени от природни процеси или довлечени от ледници. Обработените блокове 
са по-късни и са дялани с по-твърди скални породи или с бронзови, а сетне с железни 
сечива. Особено внимание трябва да се обърне на съчетаването на градивните елементи. 
То става не чрез послойно зидане, а чрез групиране и сглобяване. При зидането елементите 
(квадри, тухли) лягат един върху друг по плоските си стени, докато при сглобяването 
елементите (големи плочи) контактуват само по кантовете си.  

Различават се две основни мегалитни форми – менхири и долмени – както и 
техните еволюционни форми и комбинации [1].  

Менхирът е вретеновиден скален блок, който е забит вертикално в земята подобно 
на колона. Срещат се индивидуално, в безредни групи и в подредени групи (в кръг – т.н. 
кромлех; праволинейно или в правоъгълни решетки). Няма убедителна хипотеза за 
предназначението им.  

Долменът по своя конструктивен замисъл е каменна плоча, закрепена хоризонтално 
над земята с някаква каменна опора. Опората може да бъде естествено стърчаща скала 
(най-старата конструкция, нарича се „протодолмен” /арх. Явор Банков [2]/), 3-4 колоновидни 
камъка (долмен тип „маса”) или 2-4 вертикално забити плочи в правоъгълен план (долмен 
тип „камера”). В късни долмени основата може да е зидана от добре одялани квадри – това 
е компромис с принципа на мегалитното строителство и преход от сглобка към суха зидария.  

Обекти, съдържащи както мегалитно сглобени елементи, така и скално изсичане, 
можем да наричаме смесени скално-мегалитни обекти. Обекти, съдържащи както 
мегалитни сглобки, така и класическа зидария, можем да наричаме смесени мегалитно-
зидани обекти. Обекти, които са изцяло изсечени в скала, но приличат по вид, форма, 
пропорции на познатите мегалитни обекти, можем да наричаме мегалитоподобни скално-
изсечени обекти (съответно менхиро- или долменоподобни). Изброената терминология има 
характер на предложение, което макар и да не е общоприето, добре обслужва 
изследователската практика. 

Европа съдържа три големи района с мегалитни паметници: (А) Западноеевропейско; 
(Б) Югоизточно или Балканско; (В) Източноевропейско или Кавказко.  

Балканското мегалитно находище съдържа както менхири, така и долмени. И 
двата вида паметници са в източната половина на полуострова. Менхирите са главно в 2 
района: около Плиска в България (неколкостотин) и около Лалапаша в Турция (над хиляда). 
Долмените са главно в т.н. Одринска яка – планините Странджа (около 70 в България и 
вероятно над 100 в Турция), Сакар (в 2 експедиции локализирахме вече над 100), Източни 
Родопи (около 30 в България и вероятно още толкова в Гърция) и Централни Родопи (над 
с.Манастир и под вр.Свобода край Смолян [3]). Отделни долмени има по на юг в Гърция: на 
о-в Самотраки, на крайбрежието близо до гр. Лариса (континентална Гърция) и на о-в 
Наксос (най-южно разположен екземпляр от балканското находище). Тези малобройни 
долмени извън главното находище са важни, понеже бележат пътя, по който вероятно е 
мигрирал мегалитният принцип от Западна Европа по Средиземно море на изток през Малта 
към Егейско и Черно море, където идеята е била посрещната особено радушно в източните 
Балкани и в западен Кавказ. 



 
Фиг.1: Балканско мегалитно находище. 

По официално приетите засега данни мегалитите у нас са строени в периода от XII – II 
в.пр.Хр. Писана история за населението на Балканите се появява в Гърция доста по-късно: 
към VI-V в.пр.Хр., но никъде в нея не се споменават мегалитни обекти. Според 
Херодот, Тукидид и др. районът около Одрин в различно време се населява от различни 
племена (асти, нипсеи .... и т.н.). Постепенно, особено след двете персийски военни 
кампании срещу скитите и срещу атиняните през V в.пр.Хр., те преодоляват раздробеността 
си и се консолидират в по-голяма формация - племенна група, която историографията 
назовава „одриси”. В периода VI-III в.пр.Хр. одрисите преживяват икономически и 
политически подем, който усилва държавнообразувателната тенденция и води до появата 
на т.н. одриска държава (вкл. градовете Виза, Кабиле, Севтопол, Филипопол). Подобни 
процеси протичат няколко века по-късно при северните траки и водят до формиране на 
гетската държава в Лудогорието и Добруджа в периода II в.пр.Хр. - II в.сл.Хр. (вкл. 
градовете Хелис и Даусдава). При своята еволюция центърът на активността на племената 
от одриския кръг се премества от юг (обширните равнини, простиращи се между Одрин и 
Мраморно море) на север (плодородното поречие на средна Тунджа от Казанлъшко до 
Ямболско плюс Централна и Източна Средна гора).  

Въпреки че в писмените извори никъде няма данни одрисите да са строили мегалити, 
все пак може да се предположи, че именно те наследяват традицията за долменното 
строителство, започната и осъществена от по-старото местно население, което можем да 
назовем „протоодриски племенен кръг”. За това говори фактът, че след V в.пр.Хр., когато 
затихва долменното строителство на Балканите, някои по-късни паметници с несъмнено 
одриски произход носят конструктивни белези от мегалитния строителен принцип: 
минимален брой относително големи монолити, които се сглобяват, а не се зидат 
(долмен в Малката могила, Казанлък /Г.Китов/; долмен в могила до Стрелча /Г.Китов/; 
монолитна камера в могила Оструша, Казанлък /Г.Китов/ [4]; долменна гробница до с. 
Венец, Старозагорско [5]; квазидолменна гробница до с. Врани кон, Омуртаг [6]; 
квазидолменна гробница до с. Черничино край гр. Маджарово, Изт. Родопи [7]; храмове с 
конично куполно покритие край М. Търново /в местностите Пропада и Мишкова нива/ [8, 9]; 
квазидолменна гробница при с. Божурец, Каварненско [10]).  

 
2. ДОСЕГАШНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОЛМЕНИТЕ В САКАР  
 
За доброто изучаване на мегалитите от изключително значение е тяхната 

каталогизация. Специално за долмени и менхири в Сакар планина началните опити за 
индивидуално описание на обектите са предприети от К.Шкорпил [11, 12] и Г.Бончев [13], по-



късно делото им е продължено от Ив.Велков и В.Миков [14-16]. В по-ново време усилия в 
тази посока са положили Димчо Аладжов [17] и Иван Панайотов, чийто материал е включен 
обобщен във фундаменталния труд „Тракийски паметници”, чийто първи и трети том са 
озаглавени съответно „Мегалитите в Тракия – Част І и Част ІІ” и са създадени под 
ръководството и редакцията на Ив.Венедиков и Ал.Фол [18, 19]. Изследвания на Сакарските 
долмени без обобщаващ характер в последно време извършват Г.Нехризов и Ст.Илиев [20-
25] в Южен Сакар, аналогично Д.Агре и Д.Дичев [26, 27] в Северен Сакар. През 80-те години 
на ХХв. археоложката Димитрина-Митова Джонова предприема опит за създаване на 
единен каталог на мегалитните паметници в Странджа, Сакар и Източните Родопи, като 
обединява данни от различни дотогавашни източници. За жалост той остава недовършен и 
непубликуван.  

За голямо съжаление всичките тези опити за каталогизация са 
несъпоставими, т.е. не гаратнират идентифицирането на един и същ обект, посетен и 
описан от различни изследователи в различно време. Причините са няколко:  

(а) Основен проблем тук е отсъствието на строга и повторима локализация на 
обектите поради отсъствието на подходяща измерителна техника; досега за 
изследователите е било достъпно само приближеното теренно описание – местност, груба 
географска посока на най-близкото селище, грубо разстояние дотам в километри.  

(б) засекретяването на едромащабните карти на крайграничните райони,  
(в) скриването на детайлите за локализацията на обектите, извършвано от самите 

изследователи;  
(г) преименуването на местностите или просто измирането на възрастното население, 

което помни старите и подробни имена на местностите в селските и планински райони, 
които най-често се цитират в публикациите.  

Поради всички изброени фактори започнахме пререгистрация на долмените 
наново с най-модерната и еднозначна система – GPS-координати. Едновременно с това за 
пръв път предприехме изучаване на азимуталната ориентация на отворите на долмените, 
каквато у нас не е била провеждана системно и еднообразно.  

Първите GPS и ориентационни данни за български долмени изобщо публикувахме 
след нашата първа експедиция само в Странджа (ДОЛМЕНИ-2006), обогатихме данните 
след втората експедиция в Странджа и Сакар (ДОЛМЕНИ-2008). През 2011 проведохме 
експедиция, посветена само на Сакар планина (ДОЛМЕНИ-2011). В настоящото научно 
съобщение докладваме за пръв път обединените резултати от втората и третата 
експедиция. Данните публикуваме изцяло постепенно в първия у нас он-лайн каталог на 
мегалитите на Балканите: http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com [28-37]. 

 
3. ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
През цялото историческо време, в което може да се говори за протоодриси и одриси 

(примерно от XII в.пр.Хр. до II в.сл.Хр.), Сакар планина винаги остава в рамките на тяхната - 
отначало племенна, а по-късно държавна - територия. Мегалитните паметници в нея през 
вековете са формирали по естествен начин единна и относително затворена система, 
цялостна група, в която са се развивали строителните и ориентационни принципи на 
долмените, създавани от едно и също, исторически доста добре документирано население 
– одриската племенна група. Освен това днес Сакар планина е изцяло в българска 
територия, което улеснява достъпа до всичките паметници в нея. Това превръща Сакар 
планина в изключително важен и удобен район за изследване на долменните практики в 
рамките на Балканското мегалитно находище.  

Всичките досегашни данни по локализацията (с изключение на нашите от 2008 и най-
новите от 2011) са безнадеждно остарели и неефективни. След въвеждането на GPS 
методиката се налага да се започне отново и да се проверят всичките досегашни 
публикации. Съществуват следните възможности: (а) да преоткрием долмените, които вече 
са публикувани от други автори и да опишем днешното им състояние; (б) да установим дали 
сред вече публикуваните долмени има напълно и безвъзвратно унищожени в периода след 
публикуването; (в) да открием долмени, които досега не са били известни на науката. Коя от 



тези възможности се е осъществила ще стане ясно само след създаването на пълен каталог 
от трудовете на всичките досегашни изследователи, т.е. няма да е скоро. Ние се заехме с 
пълна каталогизация на мегалитите в Сакар (и на Балканите изобщо) от самото начало по 
най-съвременната методика – GPS-координати плюс космически снимки и 
физикогеографски гарти (Google Earth Maps). 

Нашите изследвания имат поне 3 цели, които ще споменем тук не според тяхната 
важност, а според тяхната логическа и действителна последователност. 

Първата ни цел е да направим възможно най-пълна GPS пререгистрация и 
регистрация на долмените в Сакар и да извършим описание, което да постави началото на 
редовен мониторинг на тези паметници, намаляващи непрекъснато от ерозия и вандалски 
посегателства.  

Втората ни цел е да изучим конструкцията им и са стараем да проследим нейната 
еволюция (непряко относително датиране), изхождайки от работната хипотеза, че най-
сложните конструкции са най-късни, а най-простите може да се появяват както в началния 
период, така и във финалния период на упадъка на долменно строителство.  

Третата ни цел е регистрирането на ориентацията на долмените и нейният възможен 
археоастрономичен анализ. При този анализ проверяваме дали строителите са се 
ръководели от общовалиден астрономичен принцип за ориентиране (изгрев или залез на 
небесно светило – слънце, луна, звезда – в най-дългия или най-късия ден или в 
равноденствията) или действителната картина на ориентациите е по-сложна.  
 

4. ДОЛМЕНИТЕ В САКАР - НАЛИЧНОСТ  
 
Геоложките характеристики на Сакар планина са подходящи за създаване на 

мегалитни съоръжения. Планината предлага в изобилие гранитоидни скали (в случая 
гранит, гнайс, шисти) в естествено плочеста форма, близка до необходимия материал за 
градеж на долмени. Р. Костов дава геоложка карта на Странджа и Сакар и отбелязва, че в 
Западна Европа долмените се срещат именно в такива геоложки райони [38]. Ще добавим, 
че голяма част от най-древните западноевропейските мегалити (ІІІ-ІІ хил.пр.Хр.) в Германия, 
Дания, Холандия, Франция са създадени от готови скални късове без обработка, които са 
били довлечени в тези райони от скандинавските ледници. При Балканските и Кавказките 
мегалити практически винаги личи обработката на скалните елементи с метални сечива, т.е. 
те датират от по-ново време (ІІ-І хил.пр.Хр.).  

Р. Костов отбелязва също, че в България долменните могили много често се ограждат 
с кръгове от неголеми кварцитни буци, които очевидно имат някакво символно значение, 
а не крепежна функция. Това наблюдение бе потвърдено от всичките ни експедиции.  

 
Фиг.2: Геологична карта на долменните райони в Сакар и Странджа [38]. 



В първото си изследване от 1888 братя Шкорпил съобщават за около 100 
долмена в Сакар [11]. Още тогава авторите различават (i) по-малко на брой големи и доста 
често безмогилни долмени, (ii) по-многобройни малки могилки, от които се забелязват по 
една-две плочи, забити успоредно или под прав ъгъл – останки от рушени малки долмени и 
(iii) могилки, които не съдържат долмени, а се схващат като самостоятелни археологични 
обекти от класа на мегалитните. За съжаление броенето на трите вида обекти не е 
диференцирано.  

Същата позиция при регистрация на долмените в Сакар заема в 1901 и Г.Бончев - 
той наброява над 450 долмена [13], които дели на еднокамерни и двукамерни като 
включва в общия брой не само големите и запазените долмени, но също така и твърде 
разрушените еднокамерни долмени, които най-често са скрити под неголеми могилки. 
Броенето, обаче, отново не е диференцирано. Г. Бончев отбелязва масовото и бързо 
рушене на тези паметници от местното население. Не регистрира обикновените надгробни 
могилки. 

В обзорната си студия от 1925г. К.Шкорпил не дава сумарен брой долмени в Сакар, 
но определено говори за могилки, от които стърчат по 2-3 забити вертикално плочи, които за 
него без съмнение са следи от разрушени долмени, т.е. отново става дума за т.н. долменни 
могилки – те са важни за статистиката, макар че не са атрактивни като големите долмени 
[12]. Шкорпил отново алармира: „Даваме подробно описание на долмените, защото те са 
много изложени на разрушение и скоро ще изчезнат, ако не им се издейства законна 
охрана”.  

Регистрираните от Ив.Велков и В.Миков мегалитни паметници специално в района на 
с.Младиново са обобщени в [14-16]. За сметка на ограничената територия, проучването е 
доста подробно и внимателно, а броенето е диференцирано. Само в землището на това 
единствено сакарско село през 30-те години на ХХв. са наброени: (i) 12 долмена; (ii) 76 
долменни могили и (iii) 146 надгробни могили. Оттук можем да направим няколко важни 
извода. (А) както Велков, така и Миков съвсем съзнателно отличават долменните от 
недолменните (надгробни) могилки и ги броят диференцирано. (Б) До днес броят на тези 
обекти в същия район е намалял няколко пъти - няма друга причина, освен съзнателното им 
рушене от иманяри и злосторници. (В) В типичния случай за Сакар планина 
съотношението „по-големи долмени / долменни могилки (с малки долмени и техни 
останки) / надгробни могилки (без долмени)” е приближено 1/6/12.  

Ив. Венедиков през 1976 [18] изказва становището, че сумарно долмените, 
регистрирани от Г.Бончев и К.Шкорпил в българска Странджа, в Сакар и в българската част 
от Източните Родопи са били в началото на ХХв. около 600. Тук очевидно е ползвана 
статистиката на Шкорпил, Бончев, Миков, Велков, които броят не само големи безмогилни 
долмени, но и малки долмени, най-често разрушени и прикрити от съответните долменни 
могилки. На въпроса колко са долмените оцелели до 70-те години на ХХв. търсим отговор 
във фундаменталния каталог „Мегалитите в Тракия”, част І (1976) [18] и част ІІ (1982) 
[19]. Там са представени подробно резултатите от разкопки на не повече от 45 долмена в 
Сакар, което изглежда е оценка за общия брой оцелели долмени в Сакар по онова време. 
Тук, обаче, ще отбележим изрично, че са броени и изследвани предимно големи долмени 
със значителна степен на съхраненост, а не е водена статистика за малките долменни 
могилки, понеже се е смятало, че предвид разрухата едва ли съдържат интересни 
материали. И в този труд отсъства диференцирано броене.  

Основният проблем, който се опитваме да решим чрез нашите експедиции бе: колко 
долмени от всякакъв вид и размер са оцелели до днес в Сакар. Ние се интересуваме от 
всичките долмени, т.е. не само от големите обекти, но и от долменните могилки, където 
забелязваме недвусмислени останки от разрушени малки еднокамерни долмени. 
Обикновени надгробни могилки, където не виждаме никакви следи от долмени, не 
регистрираме. В проведените 2 експедиции (2008, 2011) сме установили общо около 
100 долмена в Сакар с най-различни размери и в най-различно състояние, от тях 30 
можем да причислим към сравнително големите, а останалите 70 – към 
долменните могилки. Не твърдим, че това е пълният брой. Съотношението 
между големи и сравнително запазени долмени и долменни могилки по наши данни е 



1:3, което е по-високо от установеното от Велков и Миков в района на с. 
Младиново. Очевидно обходите и регистрацията, особено на долменните могилки, 
трябва да продължат. Предстои да продължим проверките: в Южен Сакар около селата 
Студена, Планиново, Младиново, Дрипчево, а в Северен Сакар между селата Главан и 
Българска поляна. Така се надяваме да създадем една „моментна снимка” за състоянието 
на долмените в Сакар в първото десетилетие на ХХІ в. 

Напоследък археологът Д.Дичев прокарва една неприемлива за нас теза [26]. През 
2009г. в Северен Сакар (селата Сакарци, Хлябово, Българска поляна) той наброява 15 
долмена и 319 могили, като не дава никаква спецификация за могилките – долменни или 
надгробни. По този начин отрича изобщо съществуването на долменни могилки в дисонанс 
с всичките досегашни изследователи и обявява всичките могилки за надгробни. В резултат 
Дичев настоява за „корекция на съществуващия до този момент в литературата брой на 
долмените от тази територия. ... Реалният брой на съществуващите долмени е в пъти 
по-малък (около 1/10) спрямо обявените в научната книжнина”. Според нас този подход 
има следните недостатъци: (І) деформира научната методика и реалната картина на 
обектите; (ІІ) занижава без основание размера на цялото Балканско мегалитно огнище; (ІІІ) 
прикрива разрушителните процеси при мегалитите, отбелязани от всичките изследователи 
от началото на ХХ век до днес, а също и от нас.  

В множеството на еднокамерните долмени заслужава да се отбележат специално 
следните обекти: 1/ протодолмен в м. Евджика (с. Хлябово) - капакът е опрян върху една 
дялана стена и върху една успоредна на нея естествено стърчаща от терена скала; 2/ 
долмен „сандвич” в долината на Кавураланската река (с. Хлябово) - близък до най-
древните долмени, каквито се срещат в Западна Европа [39]; 3/ смесен „мегалитно-
изсечен”обект – т.н. скален долмен в м. Евджика (с. Хлябово). 4/ долмен, разположен в 
открит кромлех, без могилно покритие (с. Планиново). И четирите обекта са уникални за 
България.  
 

 
Фиг.3: Долмен, заобиколен от кромлех, до с. Планиново, Южен Сакар. 

 
Двукамерните долмени са по-добре запазени от еднокамерните. Там се наблюдава 

изключително конструктивно разнообразие. Тук включваме и една особена находка в м. 
Бакалов кладенец (над селата Хлябово и Сакарци), която нарекохме полидолменна 



структура, понеже разрухата не позволява точна идентификация и реконструкция на 
съоръжението. В Сакар е запазена до днес уникална за България комбинация от два 
долепени двукамерни долмена, единият с дромос, които имат обща фасада – м. Нъчеви 
чаири (до шосето Българска поляна-Хлябово). Подобна двойка, но от еднакви по размери 
долмени, е описана от К. Шкорпил в Странджа, където е съществувала до разрушаването й 
през 70-те години. В Сакар е запазен долменът с най-голямата камера у нас 2.5х2.3м (м. 
Славова кория)!  
 

 
Фиг.4: Долменът в Славова кория, южно от Хлябово – най-големият в България. 

 
При обиколките забелязваме недвусмислени белези за дълготрайни разрушителни 

процеси. Твърде често долменни плочи са употребени от местното население за огради на 
дворове, за гърла на кладенци, за навеси над изворчета и т.н. Призивите за опазване, 
отправени от братя Шкорпил и Г. Бончев в началото на ХХ век, важат с пълна сила и днес.  

 
5. ДОЛМЕНИТЕ В САКАР - КОНСТРУКЦИИ  
 
Според хоризонталния план практически всичките камери са правоъгълни – 

надлъжните стени са по-дълги от напречните. Огромният долмен в м. Славова кория по 
изключение има практически квадратни по план камери. Подовете на някои долмени 
обикновено са от пръстта на оригиналния терен. Срещат се, обаче, подове, постлани с 
дебели плочи (напр. при с.Черепово, с.Оряхово; в местностите Гайдаров долап, Славова 
кория и Бялата трева край с.Хлябово).  

Според напречното сечение има голямо разнообразие. Страничните стени са леко 
наклонени навътре за устойчивост. Наблюдавахме следните случаи: (а) Напречните плочи 
са издялани с правоъгълна долна половина. Тогава, за да се постигне наклон и 
трапецовидно сечение на долмена, към долните ръбове на напречните плочи отстрани са 
добавени фино изработени каменни клинове, които заедно с основната стена оформят 
фигурата на трапец. (б) Трапецовидни издялани напречни стени. (в) Скосени напречни 
стени - трапеци, чиито горни два върха са допълнително срязани под по-голям наклон, 
отколкото страните им. Тогава се налага надлъжните стени да се съставят от по две плочи, 
поставени една върху друга (вж. по-натактък). При двукамерните долмени се срещат 
следните варианти: а/ двете камери са плоски (трапецовидни); б/ двете камери са скосени; 
в/ главната камера е скосена, а предната – плоска.  



Според принципа за монолитност капакът винаги е от една единствена плоча. 
Стените най-често също са монолитни, особено в по-малките (еднокамерни) долмени. 
Увеличеният размер на камерите налага понякога принципът за монолитност да се 
нарушава, но се запазва мегалитният принцип на сглобките. При долмени със скосен 
профил надлъжните стени се композират от 2 хоризонтални надлъжни плочи, поставени 
една ВЪРХУ друга, опрени по надлъжните си ръбове. Такъв подход за уголемяване се 
прилага само при надлъжните стени и никога при напречните стени. В други случаи 
надлъжните И/ИЛИ напречните стени се уголемяват като се композират от 2 и повече 
вертикални плочи, забити в терена една ДО друга, т.е. отново допрени по ръбовете си, 
само че страничните. Когато такъв подход се употреби за лицева стена с отвор, отворът се 
издълбава частично в двете съседни плочи.  

В големия долмен в м. Славова кория срещаме уникален случай. Задната стена на 
основната камера е съставена от две вертикално долепени плочи. Върху по-голямата от тях 
има издълбана правоъгълна ниша с типичните размери на правоъгълните лицеви отвори. 
Вероятно тази плоча е била подготвяна за лицева на един по-малък долмен; но в процеса 
на строежа плановете се променили, строителите решили да построят по-голям и по-широк 
долмен; тогава плочата с все още недопробития лицев отвор била употребена като част от 
задната напречна стена, а лицевата стена на голямата камера била конструирана от две 
съседно забити нови плочи.  

Много впечатляват разнообразните и оригинални сглобки между стени и капак. а/ 
При по-простите конструкции съоръжението се крепи на гравитационния натиск между 
стените - външно опиране на страничната стена върху напречната. б/ При по-сложните 
долмени стените са сглобени чрез издълбаване на улеи по едната от две съседни стени 
(странична и напречна). Не само стените имат жлебове за по-добро вертикално укрепване 
на сглобката, но дори и капаците имат издадени надолу ръбове, които укрепват сглобката 
хоризонтално, напр. в м. Нъчеви чаири. в) При най-големия двукамерен долмен в м. 
Славова кория се забелязва уникално и много интересно техническо решение. Там както 
главната, така и предната камера имат скосен напречен профил. Върху лицевата стена на 
голямата камера отвън са издялани изпъкнали бопдюри, предназначени да дадат опора 
на горните две странични плочи от предната камера.  

Според лицевата плоча: някои нямат, други имат лицев отвор. Той също най-често е 
правоъгълен с типични размери около 40х60см, но има няколко квадратни отвора. В някои 
случаи отворът е украсен отпред с декоративен жлеб с ширина и дълбочина около 5 см.  

Долмените могат да имат дромос или не. Долмените могат да имат фасада или не. 
Долмените имат кръгови или квадратни крепиди – своеобразни огради от 

вертикално забити стълбовидни камъни или от плочи, които понякога изпълняват и 
крепежна функция за долменните могили.  

Могили около долмените – не надхвърлят капака. Много често около могилката или 
долмена има кръг от бели кварцитни буци, нахвърляни по земята – те очевидно имат 
символен характер, нямат никаква техническа функция.  

В м. Мангъра доскоро можеше да се види – макар и повреден от иманярски изкопи - 
почти напълно запазен единственият у нас долмен под пълно могилно покритие. 
Половината могила бе унищожена чрез прибързаните археологически разкопки, проведени 
там в ноември 2010г. [27], а обектът e “защитен” като е покрит с ... полиетилен, подобно на 
уникалната гробница със стенописи край с.Ружица, Ямболско, обработена от същия екип.  

Да обобщим. В Сакар по нашите досегашни, но неокончателни данни до днес са 
оцелели около 100 долмена, като по-големи и по-запазени са в Северен Сакар. 
Конструктивно са изключително разнообразни, няма два еднакви долмена. Мегалитите в 
Сакар са многообразни, плътността им на терена е сравнително висока, а съхранеността на 
много от тях е достатъчно добра. Всички тези аргументи ни дават основание да предложим 
Сакар планина да бъде обявена за долменен резерват.  

 
6. ОРИЕНТАЦИЯ НА ДОЛМЕНИТЕ В САКАР 
 
6.1. ДОЛМЕНИ И АРХЕОАСТРОНОМИЯ  



 
Отчитайки трудоемкостта при изграждането на мегалитни обекти, естествено е да 

предполагаме висока обществена значимост, наложила подобни усилия. При очевидната 
непроизводствена насоченост на долмените, остават две възможни причини: идеологични 
потреби и принуда от страна на владетел, а може би и съчетанието между тях.  

Отдавна е известно, че една такава идеология може да почива на почитане на някое 
небесно светило, най-често Слънце или Луна, но може и ярка звезда. Покрай другото, 
подобни небесни обекти играят и важна календарна роля в живота на древните (че и на 
днешните!) общества. Най-известният пример за обвързване на мегалитно съоръжение с  
календарно-астрономически наблюдения е Стоунхендж. Хипотезата за възможна 
астрономически значима ориентация лежи в основата на т.н. “ориентационна 
археоастрономия”, успешно развивана на базата на обекти в Западна Европа, 
Средиземноморието, Кавказ, Мезоамерика и др. Приложена към долмените на територията 
на България, тази хипотеза изисква масово измерване на ориентацията (на надлъжната ос) 
през предното отверстие на обектите и отчитане на височината на видимия хоризонт пред 
тази ос. То бе провеждано в трите ни експедиции 2006, 2008, 2011.  
 

6.2. МЕТОДИКА НА АРХЕОАСТРОНОМИЧНИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ 
 
За ориентиране и анализ на данните са използвани следните материали: а) – руски 

топографски карти (TIFF) в мащаб 1:50000 с терен от 1980-85 г. и с градусна мрежа; б) – 
спътникови и релефни карти от Google Maps. 

Измерванията за всеки обект са проведени при следната стандартна процедура: а) – 
определяне с полеви GPS-прибор (Garmin-eTrex) на географските координати φ (ширина) и 
λ (дължина). Ще отбележим, че при повече засечени спътници (8 - 10), вътрешната точност 
на отчетите е около 5 м; б) – измерване на магнитния азимут Аm на надлъжната ос, 
определена чрез вертикален жалон, поставен през средата на входното отверстие (а при 
липса на предна плоча – през средата на задната и по ръбовете на запазени надлъжни 
плочи) с помощта на компас-клинометри SUUNTO TANDEM; в) – измерване с клинометъра 
на височината h на видимия хоризонт пред долмена в градуси (в експедицията през 2011 г. 
се отказахме от това измерване като несигурно и дори невъзможно при силно разлистена 
окръжаваща растителност); г) – данни за надморската височина H на долмена по карти или, 
по-несигурно, с GPS; д) – заснемане и скициране на схемата и размерите на долмените. 
Стандартното отклонение на измерените магнитни азимути за 4 контролни долмена, 
посетени в 2008 и 2011 г., е +0.125° ± 1.15°, на φ: -0.08" ± 0.13" и на λ: +1" ± 1.42". Затова 
практическата точност на ориентирните измервания оценяваме на ± 1° .  

Заслужава да се отбележи също систематичната разлика в измерените географска 
дължина λ и надморска височина H по GPS (съвпадащи с данните по Google Maps) и по 
топографските карти. Причината е очевидно в различните координатни бази на двата картни 
ресурса. За меродавни приемаме данните според GPS и Google Maps, доколкото 
позволяват абсолютно сравняване със съвременна снимка на терена! Грешката в 
позиционирането на обект по данни на GPS върху спътникова карта от Google Maps е в 
рамките на вътрешната точност на измерването с GPS-прибора, т.е., 5-10 м!  

При компасните измервания мерим магнитния азимут Am, който се отличава от 
географския, от картния азимут Aо. Корекцията не е отнапред известна и трябва да се 
определя конкретно за района. Така например, за района на с. Черничево, Крумовградско, 
през 2008 г. бе получена поправка ΔAm=+5°, а за повечето местности в Странджа в 2006 г. 
беше измерена стойност ΔAm=+4°. Последната стойност е характерна за нашите ширини и с 
нея бяха изчислени астрономическите азимути А0=Аm+ΔAm на измерените през 2008 г. 
долмени в Сакар. По време на експедицията “Сакар-2011” измервания в 4 реперни точки в 
района между гр. Любимец и с. Хлябово дадоха стойност на поправката ΔAm=+5.06°±0.27°. 
Затова данните от тази експедиция са приведени в астрономични азимути с поправка 
ΔAm=+5°, т.е., има систематична разлика от данните за 2008 г. с 1°. Това е в рамките 
на стандартната точност на методиката ни и не е сериозен недостатък на базата данни. В 



окончателния вариант на базата данни, с която работим, всички астрономични азимути са 
изчислени с поправка ΔAm=+5°, независимо кога са мерени величините Am.  
 

5.3. ОРИЕНТАЦИЯ НА ДОЛМЕНИТЕ В САКАР  
 
Хистограмният анализ на измерените ориентации на сакарските долмени не показва 

преобладаваща значима астрономична ориентация към Слънце или Луна. Наблюдава се 
почти равномерно неспецифично насочване по целия южен полухоризонт, избягване 
на севера. Наложи се да търсим допълнителни ориентационни принципи.  

Данните, показани на следващата Фиг.3, подсказват връзка между долмените и 
сакралния ландшафт [40, 42]. Преобладаващият брой долмени са ориентирани към 
върхове, където е отбелязано присъствие на древни тракийски светилища. Тази особеност 
наричаме „топоцентричен” ориентационен принцип. Особено впечатляваща е 
ситуацията с южносакарски долмени, насочени към рида Гората в Източните Родопи, чийто 
хребет е осеян със светилища със скални ниши.  

 
Фиг.5:  Ориентация на осите на сакарските долмени върху релефна карта от Google 

Maps. С цифри са означени: 1 – рид Гората (в Източни Родопи, с главен връх Св. Марина, 
700 м н.в.); 2 – вис. Градище (368 м н.в.); 3 – Текебаир (424 м н.в.); 4 – Масарлийски 

възвишения (449 м н.в.); 5 – Манастирски възвишения = Дервишка могила (690 м н.в.); 6 – 
Голям Карабаш (536 м н.в.), Малък Карабаш (464 м н.в.) и Карталтепе (406 м н.в.). 
 
Като пример в подкрепа за правдоподобието на такъв ориентационен принцип е 

документираната фолклорна връзка между хълма на крепостта Мезек в рида Гората и 
Дервишка могила в Южен Сакар: „Обилен извор бликал от подножието на последните 
склонове на Родопите и снабдявал с живителна влага цялата околност. В продължение 
на векове той бил онзи фактор, който привличал хората тук. В близост до него 
възникнали най-старите поселения в землището на Мезек. Легендата разказва, че всяка 
година напролет водата от този водоизточник за кратко време придобивала 
бледочервен цвят. Местното население вярвало, че изворът имал свой „стопанин”, 
който живеел на север на връх Дервишка могила в Сакар планина. Веднъж в годината 
той идвал тук и принасял жертва, кръвта на която оцветявала водата. На споменатия 
връх сега личат следи от тракийска крепост с обширно селище край нея, което се е 
разпростирало по южните склонове на височината.” [43] 

Напоследък археологически разкопки, ръководени от Г.Нехризов, доказват вековната 
сакрализация на светилището Глухите камъни в центъра на рида Гората [44]. 



 
Анализът на данните показва, че в някои случаи има смисъл да се разглеждат обектите 

по райони. Особено благодарна за такъв анализ група образуват долмените в района с. 
Българска поляна – с. Хлябово – с. Сакарци – вр. Вишеград (856.1 м).  

Тук се намират едни от най-впечатляващите и добре запазени долмени на наша 
територия: в местностите “Нъчеви чаири”, “Гайдарова пещера”, “Славова кория” (Цигански 
гробища), „Бакалов кладенец” и “Евджика” до с. Хлябово; “Бялата трева” между Българска 
поляна и Хлябово; “Клифтинова нива” и “Капаклийка” южно от Сакарци. Към тази група 
трябва да прибавим и двата великолепни съседни долмена по северозападните подстъпи 
към Вишеград в м. “Мънгъра”, близо до Кемиктепе (759.8 м) – най-високо разположените от 
досега известните в Сакар.  

Топоцентричният принцип не е достатъчен, за да обясни удовлетворително 
ориентациите в този район - близко разположени и много подобни един на друг долмени 
имат ориентации, които се различават драстично! По внимателен анализ показва, че с 
голяма степен на вероятност долмените този район “гледат” не толкова към някоя 
характерна височина, а по-скоро … един към друг (Фиг.4)! Този принцип можем да наречем 
„съседски”. Той предполага относителна датировка на паметниците!  

 
Фиг.6:. Релефна карта на Северен Сакар с нанесени посоки на осите на долмените. 

С кръгчета са отбелязани долмени с възможна “съседска” ориентация. 
 

Можем да заключим, че в ориентирането на долмените в Сакар се проявяват 
поне три принципа, които имат различна сила и се прилагат в комбинация с някаква 
йерархичност: а) географски (южният полухоризонт); б) топоцентричен (насока към 
сакрален хълм близко или по-далеч); в) съседски (един долмен гледа друг).  

Събраните от нас данни позволяват да се предположи, че по-представителните 
екземпляри сред долмените могат да се разглеждат не само като погребални съоръжения, 
но и като площадки за култова практика, свързани чрез ориентацията си със значими за 
култа “свети” места, често доста отдалечени от разположението им.  

Мегалитите понякога се вплитат в съвременната религиозна обредност на местното 
население, без да е ясно дали това е спомен от изначалната почит към мегалитните 
паметници или е съвременно привнесено тълкуване за паметници, чието начално 
предназначение е безвъзвратно забравено през вековете и хилядолетията 
(”префункциониране” на културния паметник). Даваме няколко примера. За менхира в 



с.Овчарово [42]: „Допреди 50-70 години около камъка [Чучул] се е провеждал събор на 
Димитровден. Пак тук са играели хора по време на постите от Заговезни до Великден”. 
За долмена при с. Изворово [42]: „Най-интересен е долменът в местността Блага 
черква, разположен югозападно от селото. Традиция било седмица след брането на 
гроздето, което в Изворово ставало винаги на 27 септември, в м. Блага черква да се 
прави църковна служба и курбан, като се колело агне. ... По време на самия курбан хората 
използвали долмена за маса.” Краеведката от Хлябово Златка Караманова споменава [41], 
че в миналото хлябовци се събирали около долмените на култови празници. Смятало се, 
че долмените имат свои «ступани», за които се разказвали тайнствени легенди. Хората се 
бояли от възмездие, ако ровят из долмените. Разказвали, че нощем от долмените излизал 
огън, който обикалял селото и пак се прибирал. 
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Таблица на големите долмени в Сакар регистрирани от нас до 2011 г. включително (● – 
еднокамерен, ●● – двукамерен). 
 
№ 
 

Селище  
 

Местност,  
големина 

Ширина N, 
o      *      " 

Дължина Е, 
o      *      " 

Аm 
O 

А0 
 

O 1 Сакарци Клифтинова нива ● 42 01 39.0 26 17 53.3 212 216 
2 Сакарци Капаклийка ● 42 01 37.8 26 17 14.7 230  
3 Билото Бакалов кладенец ●●? 42 01 48.1 26 19 32.7 -  
4 Билото Бакалов кладенец ● 42 01 47.7 26 19 31.6 151  
5 Билото Мангъра-1 ●● 42 00 10.3 26 16 24.2 187 191 
6 Билото Мангъра-2 ● 42 00 14.0 26 16 30.9 178.5 182.5 
7 Xлябoвo Нъчеви чаири-1 ●● 42 03 05.1 26 13 44.0 237.75 241.75 
8 Xлябoвo Нъчеви чаири-2 ●● 42 03 05.1 26 13 44.0 237.75 241.75 
9 Xлябoвo Гайдарова пещера ●● 42 02 47.9 26 14 22.3 159.75 163.75 
10 Xлябoвo Евджика (скален) ● 42 02 39.1 26 15 32.7 176.5 180.5 
11 Xлябoвo Евджика (обикн.) ● 42 02 37.3 26 15 32.8 291.5 295.5 
12 Хлябово Бялата трева ●● 42 01 20.4 26 15 05.5 204.25 208.25 
13 Хлябово Бялата трева ● 42 01 12.2 26 15 21.2 182  
14 Хлябово Славова кория ●● max 42 01 08.1 26 14 29.8 197  
15 Хлябово Кавураланска река ● 

„долмен-сандвич” 
42 02 43.8 26 13 48.0   

    
16 Хлябово Средният рът ●● 42 03.084 26 16.931  165  
17 Хлябово Герена ●, наводнен 42 01.811 26 14.315   
18 Чepenoвo Бялата пръст ● 41 58 10.3 26 06 17.1 201 205 
19 Чepenoвo Бялата пръст ● 41 58 26.2 26 06 29.5 201.25 205.25 
20 Чepenoвo Бялата пръст ● 41 58 53.3 26 06 50.8 197.75 201.75 
21 Изворово в края на селото ● 41 57 43.8 26 08 13.7 280.5 284.5 
22 Орехoвo Ешмеджик-1 ● 42 56 22.0 26 11 24.2 196.25 200.25 
23 Орехoвo Ешмеджик-2 ● 42 56 22.0 26 11 24.2 196.25 200.25 
24 Орехово ? ● 41 56 13.3 26 11 00.1 98  
25 Орехово ? ● 41 54 20.5 26 10 20.9 285  
26 Васково  ? ● 41 56 59.5 26 11 45.0 287  
27 Васково ? ● 41 57 02.5 26 11 42.4 273  
28 Студена Цветковец ●● 41 57 57.5 26 26 31.1 180  
29 Студена Цветковец ●● 41 57 57.1 26 26 31.6 158  
 




