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Цялата събрана теренна информация от археолозите за мегалитите в 
района се оформи в една обща структура, база данни  обхващаща 

мегалитната култура. 
 

Ученици и гости на района посетиха и се запознаха с най-
представителните мегалити на Сакар планина, в три от училищата 
на учениците бяха изнесени лекции за древната мегалитна култура.  

Бяха трасирани туристически маршрути до мегалитите. Рекламни 
материали, туристическа карта и брошури унагледяваха визуално 
свършената работа.  



  



Сакар планина е мегалитния парк на България. На територията на 
община Тополовград са съхранени, най-добре запазени древни 
мегалити. 

Мегалитите на Сакар планина са древни монументални 
антропогенни архитектурни паметници, които са уникално 
свидетелство за древната култура на Сакар планина. 

 

Те представляват най-представителните, най-впечатляващите, най-
внушителните архитектурни посланици от древните времена, 
някъде от самото начало на творческия път, когато и да е било това, 
назад в тъмата на отминалото време.  

  





 
 
 

Те представляват най-забележителните достижения на творческия 
гений на древните обитатели на планината и шедьовър на креативни 
конструктивни и архитектурни решения. При изграждането на 
отделните мегалити е приложен индивидуален творчески 
архитектурен подход, с изключително високи резултати, което ги 
прави уникални произведения на човешкия гений.  

Обектите на древната мегалитна архитектурна култура на 
обитателите на Сакар планина са изключително свидетелство за 
културна традиция на древните в района.  

 





Традициите да се издигат тези забележителни паметници са обвити 
във времевата мъгла на древните времена, най-вероятно се коренят 
още в началото на ранната желязна епоха, а може би и по назад във 
времето, когато в югоизточните части на Тракия, Сакар планина, 
Странджа планина и Източните Родопи се е развил ареал от 
световната мегалитна култура и тук като част от тази древна култура 
са били изграждани тези впечатляващи мегалитни паметници – 
долмени и скални гробници. 



Какво са долмените? Кой е изграждал тези древни монументални 
съоръжения, за какво са били използвани? 

Въпроси забулени от воала на времето. Гробници, култови места, 
енергийни колектори свързани в обща система, тук. Кой е градил, 
археолозите казват траките, по артефактите намерени пред и в 
долмените, но тракийски са само поменалните артефакти, а 
градежа, може да е много по стар. Кой е бил преди траките, а 
траките първи ли са по тези земи? 



Времевата мъгла е забулила мегалитите, древни са, монументални 
са, днешния дребен човек е като вредна прашинка пред каменните 
колоси. Вече е XXI век и той ще отмине, времето е константа без 
край. 

Константа която смила всичко и всички, малко са оцелели на силата 
на времето. Времето монотонно следва своя ход,  

Човек като същество с мисловна дейност е маркирал своето 
развитие от началото до ден днешен. 





Днес човека е изправен пред бездна, забързан към бездна, обладан 
от вечните си грешки: алчност и власт. 

Мисленето на хората днес е безотговорно, на луд със злобна 
усмивка поел бързо по единствения път към бездната на човешкия 
апокалипсис. Днес човешкото общество е обхванато, заразено от 
забързаната лудост на дребния устремен на никъде, озлобен, алчен 
унищожител на своето гнездо.  

Времената се менят, идват нови, на новите сме длъжни да завещаем 
миналото, защото без минало няма и бъдеще. 

 



Ние сме длъжни, да съхраним, тези начални маркери, може да са 
неразбрани, но са важни, защото поставят началото на пътя.  
Ние сме длъжни да съхраним началото и това което се е запазило от 
онова далечно време обвито само във въпроси.  
Тези каменни, груби, величествени, древни архитектурни 
конструкции трябва да получат своето признание и уважение. 
 

Поклон пред древните архитекти и строители, които и да са. 
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