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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

(Що е археоастрономия?) 

Всичко започва от 

праисторическия 

мегалитен 

паметник 

“Стоунхендж”, 

разположен  в 

равнината на 

Солсбъри,  

Великобритания 



ОПИТ ЗА ДЕФИНИЦИЯ 

 Археоастрономията е дял от науката, който 
се формира в контактната зона между 
хуманитарното и естественонаучно човешко 
знание.  

 Предмет на нейното изследване са паметници 
от древната безписмена епоха на Човечеството, 
изучавани с методите на археологията, 
астрономията и други фундаментални или 
приложни науки.  

 Целта на изследванията е да се възстановят в 
явен вид астрономическите знания и култура 
на древните общества, отчитайки 
еволюционните фактори в заобикалящата ги 
природна среда.  



КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, 

ПРЕДМЕТ НА ИЗУЧАВАНЕ ОТ 

АРХЕОАСТРОНОМИЯТА  
1. Обекти, които показват обикновен интерес към 

небето, небесните обекти и явления и тяхното 
циклично появяване.  

2. Обекти, които свидетелстват за 
астрономически знания и умения и тяхното  
практическо използване: 

 - мегалитни и скално – изсечени паметници;  

 - древни светилища, зидани и скални гробници; 

 - астрономически изображения и календарни 
орнаменти;  

 - древни календари и календарни записи.  

3. Етноастрономия.  



И отново Стоунхендж… 

Стоунхендж е построен и 

експлоатиран от късният 

неолит до ранно-

бронзовата епоха, и 

вероятно е използван и за 

измерване на времето. 





…И ДРУГИ ТАКИВА ПАМЕТНИЦИ, 

НАРЕЧЕНИ МЕГАЛИТИ 
  

 Като мегалити или мегалитни паметници  

 (от гр. мегас – голям и литос – камък)  
 в научната литература се подразбират архитектурни 

съоръжения, изградени от големи каменни блокове 
с или без допълнителна обработка.  

 Обикновено, при по-малки размери, такива големи 
скални късове или блокове трудно могат да бъдат 
поместени от 3-4 човека. Към класическите обекти 
на мегалитната култура се отнасят понятията 
“менхир”, “долмен”, “редица”, “кромлех” и 
мегалитен (циклопски) градеж.  



МЕНХИРИ 

 Менхирът (от уелски maen – 

камък, hir – дълъг) е единичен 

голям продълговат каменен къс, 

който обикновено е частично 

обработен. Той стои изправен, 

като мястото около него е било 

обект на поклонение през 

вековете. В Ирландия се нарича 

още “галан”, а бретонците го 

назовават “пюлван” (каменна 

фигура). 



ДОЛМЕНИ 
 Долменът (от бретонски 

dol – маса, maen – камък) е 
конструкция от няколко 
каменни блока, които 
оформят правоъгълно 
пространство – нещо като 
малка стая, която се 
покрива обикновено с един 
голям блок. Затваря се 
отпред с каменна плоча, в 
която  често има пробит 
кръгъл отвор. В някои 
случаи долменът е бил 
покриван с насип от 
камъни и пръст и ограждан 
с каменни плочи в кръг 
(крепиди). 



РЕДИЦА 

 Редицата е подредени по-често в права линия 

няколко изправени менхира, които могат да образуват 

и няколко паралелни редици. На полуостров Бретан 

във Франция са известни поне седем редици, 

простиращи се на дължина от 15 км. Най-известни са 

редиците при Менек и Кермарио. 



КРОМЛЕХИ 

 Кромлехът (crom – крива 
линия, lech – камък; на англ. – 
stone circles) е по-сложно 
каменно съоръжение, при 
които изправените каменни 
блокове са подредени в кръг 
или близка до него овална 
форма. Тези съоръжения са 
разпространени предимно във 
Великобритания. С най-
голяма популярност се ползва 
кромлехът Стоунхендж, за 
който се приема, че е 
изпълнявал и функцията на 
сложна праисторическа 
обсерватория. 



РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

МЕГАЛИТИТЕ 

 Мегалитни паметници от различен тип и възраст 

биват намирани в редица страни по света –  

 с по-широка известност са тези от Британските 

острови, в Скандинавските страни, Белгия, 

Германия, Франция, Испания, Португалия, Малта, в 

Кавказкия район, Индия, Корея и Япония. 

Мегалитни градежи в миналото са познати главно 

от древен Египет и древния Изток, но също и от 

Южна Америка (Перу) и Океания (остров Понапе).  



Изготвил схемата: доц. д-р Любомир Цонев 



СКАЛНО – ИЗСЕЧЕНИ 

ПАМЕТНИЦИ 

 Освен посочените мегалити, в различни места се 
откриват още скални вдълбавания, скални ниши, 
скални стъпала (стълби), скални гробници, дупки, 
тунели и друг тип скални архитектурни детайли и 
пространства. Последните е редно да се разглеждат 
под названието скално-издълбани паметници (или 
“скално-изсечени паметници” по терминологията на 
В. Фол, 2000; на англ. rock-cut monuments). Отделно 
трябва да се разглеждат и троглодитните култури 
(от гр. трогле – дупка и дунеин – прониквам) и 
свързаните с тях паметници. Най-старите изкуствено 
доиздълбавани пещери и “джобове” в предимно меки 
скали са от неолитната епоха (Беершеба в Израел и 
Банпо в Китай).  



Изготвил схемата: доц. д-р Любомир Цонев 
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2. ВРЕМЕ И ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ 

Малко теория… 

 
 Измерването на времето е един от най-важните 

проблеми решавани от Човечеството – от 
праисторическата култура до модерната  
астрономия и физика. 

  

 За целта е необходимо: 

 Да се установят количествени мерки и система за 
тяхното измерване;  

 Да се създаде целесъобразно конструирани броячи 
на единиците за време;  

 Периодически и непрекъснато да се контролира 
работата на тези броячи.  

 



Единици за време 

 Измерването на произволна единица за време 

се свежда до процес на сравняването й с 

друга единица време, приета за еталонна. 

Еталонната единица за време може да бъде 

избрана произволно, но трябва да отговаря на 

следните изисквания: 

 да бъде еднородна с измерваната  

 да бъде удобна за практическо приложение.  

 



Естествени периодични процеси 

  

 От тези условия следва, че за еталонна единица за време може да 
бъде избран произволен промеждутък от време, който остава 
постоянен и е удобен за практическо приложение. Това може да 
бъде естествен периодичен процес, чиято продължителност може 
да бъде приета за еталонна единица за измерване на време.  

 

 За получаването на такава еталонна единица време се използват 
следните периодични процеси: 

 Въртенето на Земята около оста й;  

 Въртенето на Земята около Слънцето;  

 Излъчване или поглъщане на електромагнитни вълни от атоми 
или молекули на някои вещества при определени физически 
условия;  

 Фиксирани периодични процеси в астрофизиката.  

 



3. ПРАИСТОРИЧЕСКА 

АСТРОНОМИЯ 
Изгрев на Слънцето в деня на 

пролетното равноденствие;  

Залез на Слънцето в деня на 
пролетното равноденствие;  

Изгрев на Слънцето в деня на 
лятното слънцестояние;  

Залез на Слънцето в деня на 
лятното слънцестояние;  

Изгрев на Слънцето в деня на 
есенното равноденствие;  

Залез на Слънцето в деня на 
есенното равноденствие;  

Изгрев на Слънцето в деня на 
зимното слънцестояние;  

Залез на Слънцето в деня на 
зимното слънцестояние.  

 



Характерни точки върху небесната 

сфера и хоризонта 
Както е известно, за тази цел се 

използват точките, в които се 

пресичат небесния екватор и 

еклиптиката – съответно при 

пролетно и есенно равноденствие, 

както и точките на максимална и 

минимална височина на Слънцето 

над хоризонта – лятно и зимно 

слънцестояние. При системни и 

целенасочени астрономически 

наблюдения  се стига до корелация 

между смяната на сезоните, 

височината на Слънцето над 

хоризонта и местата на изгревите и 

залезите. 

 



Движение на небесните тела на фона на 

“неподвижните” звезди 



Позиционна астрономия в древността в 

равнината на меридиана 



Прецесия на земната ос        

и небесните полюси 



4. Мегалитни и Скално – изсечени 

паметници в Странджа, свързани с 

астрономически практики в древността  

 



Долмени тип 1 (в м. Бегликташ, Странджа) и 2 (в м. Евджика, с. Хлябово, Сакар) 

са т. н. протодолмени и се предполага, че са най-ранни конструкции. Едната или 

двете надлъжни стени са от матерна скала, а похлупакът и евентуално едната от 

стените са плочи, дялани от човека. Долмените от тип 3 са класически и най-

многобройни – всичките им стени са монолитни плочи  (в м. Райков чукар, 

Странджа). Най-сложният и вероятно най-късен вариант са долмените  4 – всяка 

от надлъжните стени е съставена от две плочи, положени една друга , които 

контактуват по страничния си ръб (в м. Бялата трева,  с. Българска  поляна, 

Сакар). 







Долмен тип „камера” (с. Изворово, 

Сакар пл.) – в цяла Европа 

Долмен тип „камера” (с. Голям 

Дервент, Западна Странджа) – в 

цяла Европа 

Долмен тип „камера” (с. Граничар, 

Странджа) – в цяла Европа 

Някои характерни типове  

долмени в Странджа и 

тяхното разпространение 

по света 



Хоризонтална планировка на 

долмените в Странджа 

Лицева стена при долмените              

в Странджа 

Разполагане на лицевия отвор при долмените в Странджа 



Могилните насипи около долмените заслужават специален 

коментар. При най-простите долмени няма следи от насип. 

Голям брой от по-сложните имат частичен насип. Само един 

единствен е покрит изцяло с могила (в м. Мангъра, Сакар). 

Тя е разровена едва в началото на ХХІ в. и то не от ерозия, а 

от иманярски изкопи. 

Могилни насипи 



По статията “МЕГАЛИТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН ФИЗИК“ с 

автори Любомир Цонев и Димитър Колев, сп. Светът на физиката, бр. 2, 2010 

Астрономическа ориентация на 

долмените в Странджа 
Основни следствия от астрономическата ориентация на долмените:  



Първо: В мегалитната строителна техника  основният 

принцип е: ориентация, съобразена най-вече с Бога - 

Слънце и то в неговата най-висока дневна позиция и 

по-рядко с изгрева и залеза при равноденствията.  

Основни следствия от астрономическата 

ориентация на долмените 



Второ: Вижда се, че постепенно ориентационната техника при 

строежа се усъвършенства, като това е следствие от натрупването 

на данни за движението на небесните тела и развитието на 

наблюдателната технология. По-съществените култови идеи, 

практики, обичаи (изразени в ориентацията) са подчертани за 

сметка на по-малко съществените. Култът към Слънцето 

претърпява своеобразно пречистване и опростяване.  

Основни следствия от астрономическата 

ориентация на долмените 



Долмени при с. Граничар, Странджа 



Карта на разпространението на мегалитните и скално-

изсечени паметници в землището на гр. Малко Търново 



Строителни фрагменти от хероона в               

м. Пропада, Община Малко Търново 



Хероонът “Мишкова нива” край Малко Търново 





Мегалитното светилище 

“Беглик Таш” 



Сравнително рядко може да се види такъв цялостно изграден 

комплекс като Бегликташ. Голяма част от скалните масиви са с 

естествен произход, макар че повечето от тях са размествани и 

обработвани допълнително. Върху някои от камъните са 

издълбани символични знаци, като например стъпката на 

Богинята Майка или Бога Слънце, както и ритуални ями. В много 

от скалните масиви се виждат също така процепи, предназначени 

за стичането на четирите свещени течности, използвани при 

ритуалните обреди: вода, вино, мляко и зехтин. Интересно е, че в 

ямите са открити единствено растителни следи. Ето защо 

археолозите предполагат, че жертвите, принасяни в Бегликташ, са 

били безкръвни, а при ритуалите са използвани единствено 

растителни продукти като грозде, маслини, смокини, хляб. 

Мегалитно светилище “Беглик Таш” 



Скално – изсечени и мегалитни 

структури на територията на 

скалното светилище “Беглик Таш” 



Най-впечатляваща е скалата, наречена Апостол Таш, чиято форма 

наподобява обърнато сърце. Учудващо е как огромният скален 

блок се крепи върху основата си само на две опорни точки…  

Смята се, че нишата в камъка е изсечена от древните траки с 

ритуални цели и символизира преминаването от земния към 

подземния свят, тоест от владенията на Бога Слънце към тези на 

Богинята Майка. 



Разпределение на естествените и 

изкуствени релефни елементи 
Чрез различни геодезични, геоложки, геоморфоложки, структурни, 

статистически и др. методи се изследва разпределението на 

естествените и изкуствени релефни елементи, разположени на 

територията на скално-изсечения паметник 



Доказателство на 

археоастрономическата хипотеза 
 Теза: Автохтонната релефна структура на един скално – 

изсечен паметник  или мегалитна структура е била използвана 
в епохата на енеолита за позиционни астрономически 
наблюдения на Слънцето по време на лятното и зимно 
слънцестоене, чрез методите на т. н. векторно-хоризонтална 
астрономия.  

 Днес, изчисляването на основните астрономически азимути се 
извършва чрез използването на следната формула: 

 
 

 където A е геодезичен азимут,   е деклинацията на Слънцето, 

 h – височината на Слънцето над истинския хоризонт в момента 
на изгрев и    - географската ширина на мястото на 
наблюдението.  

 Деклинацията на Слънцето в дните на слънцестояние е равна 
на наклона на еклиптиката към небесния екватор.  Днес този 
ъгъл е:  e = 23.44°.  В  древността  той е бил малко по-голям.  
 



5. ПРАИСТОРИЧЕСКИ 

КАЛЕНДАРИ 

 Системното наблюдение на 
положенията на входните 
проекции на Слънцето по 
време на ежедневните 
кулминации, както и 
изгревите му в екстремални 
точки на хоризонта е 
позволявало да се броят дните 
между зимното и лятното 
слънцестоене.  

  

Тези процедури са улеснили 

много създаването и използването 

на примитивен (-ни) календар (-и), 

свързан (-и) с икономическите, 

религиозни и битови нужди на 

социума в тази епоха.  

 



Как древните астрономи са 

запазвали календарната 

информация? 

Пещера Магура, край с. Рабиша, 

Община Белоградчик 



Вероятно използваното идеограмно 

писмо е позволявало да се съхрани 

астрономическа информация  

във времето… 
Брой на дните, астрономически 

явления, групиране на времеви 

интервали, повтарящи се събития. 

Пещера Магура: Галерията с 

рисунките - Календарни фризове 



Запазени данни за слънчеви и лунни 

затъмнения (?), петдневни седмици (?), 

тридесетдневни месеци (?) и година, 

отговаряща на продължителността на 

съвременната тропическа година 

Пещерен комплекс край  с. Байлово, 

Софийско: Календарни фризове 



Дори лунните фази са отразени 

надлежно в дълги редове от 

наблюдателни данни 

Скални стени покрити с 

изображения на лунни фази 

край с. Байлово, Софийско 



Ляво: Пропада 2003-2007 година. 

Дясно: Пропада 2008 година. 

Реставрация и консервация на мегалитните 

и скално-изсечени паметници 



Хероон “Мишкова нива” край Малко Търново 



Реставрация и консервация на мегалитните    

и скално-изсечени паметници 



6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Благодаря за  

вниманието! 


