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Тази работа се базира както на писменни сведения и снимков материал, 
които свидетелстват за съществуването на тракийски паметници,  нар. 
мегалите в наши дни, така и се  позовава  на сведения от книгата                    
„Мегалитите в Тракия”  Том III, която представлява обобщено съчинение от 
археологически проучвания върху мегалитите на исзледователски екипи на 
Института по тракология при БАН. 
 
 
Думата “мегалити” идва от гръцки език и означава “големи камъни”. 
Мегалитната култура е скална. Понятието обхваща паметници, които са 
изградени от големи изтръгнати от масива каменни блокове (плочи) и 
късове или които са издълбани в скали (гробници, ниши, площадки, 
вдлъбнатини, улеи и пр.) 
Мегалитната култура е позната в много области на древния свят. Тя се 
появява, разлива и заглъхва в тях през различно време; датировката на 
тези паметници е колеблива. Колебанията обаче не се свършват с 
трудностите на датировката и на хронологията. Сигурно е предназначението 
на онези паметници, които са надгробия. Това са долмените и скалните 
гробници.  
Тежки проблеми създава и произхода на  мегалитната култура в различните 
области на древния свят. Обикновено се смята, че магалитната култура е 
явление, което се дължи на миграция. Наблюденията се отнасят и за 
мегалитните паметници в древна Тракия. Те са локализирани в 
Югоизточната част на Европейска Тракия, на юг от Източна Стара планина. 
Мегалитната култура се възприема като проява на взаимодействия, от които 
не се изключват миграциите между населението от двете страни на Босфора 
и Хелеспонта и между него и микенския свят. Всичко това е валидно за един 
период между приблизително XII – XI в. – VI в. пр. н. е., защото за този 
период най-рано могат да се съчетаят трите основни вида данни – писмени, 
археологически и езиковедни.  
 
 



 
 

 

 

 

Мегалитни паметници (долмени) има по цялата земя в няколко обширни района: 1) 

Европа и Средиземноморието; 2) Южен Индустан; 3) Индокитай – Кампучия, 

Тайланд, Индонезия; 4) Източна Азия - Северен Китай, Корея и Япония. По тези земи 

ЕДРОМОДУЛНИ паметници се строят в един огромен период, примерно от 40 до 5 век 

пр.Хр. През същото това време в съседни области се развиват паралелно и 

независимо прочутите днес ДРЕБНОМОДУЛНИ цивилизации на древността (Шумер и 

Вавилон, Египет, Елада, Древен Рим, Северна Индия, Южен Китай и т.н.). Към края 

на Старата ера едромодулният принцип не се превръща чрез еволюция в 

дребномодулен, а се изчерпва, изживява времето си, престава да отговаря на 

нарасналите потребности на населението. Именно затова той се изоставя завинагипо 

целия свят, във всичките райони, където дотогава се е практикувал цели 

хилядолетия! В края на Старата ера и началото на Новата ера той повсеместно 

сезаменя от очевидно по-съвършения и по-гъвкав дребномодулен градеж. 

 

 



 
 

 

Землището на с. Хлябово съдържа най-голям брой долмени  не само в Сакар 

планина, но и в цялата зона на разпространението им. Околко Хлябово се намират 

няколко от май-големите и нак-добре запазени тракийски долмени – тези в 

местността Бялата трева, Манов баир, Нъчеви чаири и Купанов долап. Тук се намира 

и единствената в района на Сакар планина скална гробница. / ” Тракийски 

паметници” том III, редактор Александър Фол, 1982 г.,  стр. 192/ 

 

 

За историята на тракийските долмени свидетелстват няколко източника. Братя 

Шкорпил  отделно само на няколко по- добре запазени долмена около Хлябово, но 

споменават общо 75 долмена в землището. Георги Бончев, който е обходил района 

на Хлябово най-внимателно, описва над сто долмена; от тях 82, разположени по 

Средния рът, източно от селото, са били още тогава напълно разрушени – днес от 

тях са останали само следи. Експедицията през 1973г. документира в землището на 

Хлябово 7 долмена в местностите Бялата трева, Пейов кладенец (Манов баир), Голям 

рът (Нъчеви чаири), Ивджика, Гердемското кули и Герена. 

 

През 1974 г. са били проучени повторно долмените в местностите Бялата трева и 

Нъчеви чаири и за първи път долменът в местността Купанов долап и в тях бяха 

направени малки сондажи. През 1976 г. беше продължено разкопаването на 

долмените в местностите Нъчеви чаири и Купанов долап. За да раберем повече за 

тракийсйите мегалите ще проследим подробно резултатите от тези проучвания, като 

прибавим и кратки добавки  за  долмените 



 

 

Долмен в местността Нъчеви чаири ( Голям рът) на около 1,5 км западно от 

с.Хлябово, в лозята южно от пътя за Българска поляна 

 

 

 
Сн. 1976г. от мегалитните експедиции под ръководството на Ив.Венедиков и Ал.Фол. Преснета 

е от Ямболския музей. Фиксира състоянието, в което е оставен обектът непосредствено след 

разкопките. На хоризонта е хълмът, след който започва с.Хлябово. 

 
Долменът е бил докумнтиран първоначално от експедицията през 1973 г. и и 

описанието му е публикувано. / ” Тракийски паметници” том III, редактор 

Александър Фол, 1982 г.,  стр. 193/. При сондажите през 1974 г.   е била разчистена 

вътрешността на двете камери и от части дромосът. През 1976 г. е било разкопано 

пространството пред долмена; освен намирането на сравнително богат 

археологически материал са били и разкрити неизвестни до тогава детайли на 

долмена – фасадната стена и долепеничт отсрани втори долмен, в който за първи 

път са били документирани запазени останки от погребение. 

 



 

Поглед отвътре навън през страничната стена на големия долмен. Вижда се скосяването в 

горния край на предната стена (подобна е и задната). Сн. Янко Динчев, 2010г. 

 

 

Долемнът е разположен на отворен на югоизток над долината на Дуан дере. На 

много места в околността и особено по течението на реката се срещат скални 

блокове и материци, които и до днес се използуват за добиване на строителен 

камък. Долменът е покрит с могилен насип с диаметър около 10 м. , който на 

височина достига покривната му плоча. Ориентиран е с входа си на  югозапад. 

 



 
 
  Долмен „ Нъчеви чаири” – с. Хлябово   

 
 

 
Главната камера на долмена е дълга 2,30 м. в основата си и 1,90м  при тавана; 

широка 2,15м отзад и 1,95 м отпред в основата си и около 1,00 – 1,10 м при тавана; 

висока 2,00 м. Стените й са наведени навътре и плочите им се свързват ръб в ръб, 

като на страничните са издълбани специални жлебове. Страничните стени са 

съставени от по две плочи една върху друга, еднакво наведени навътре.В 

североизточната стена долната плоча е висока 1,15 м,  а горната 0,85 м; горната 

плоча е пукната вертикално в средата. С югоизтоната стена долната плоча е висока 

1,45 м, а горната липсва. Задната плоча им сравнително правилна швстоъгълна 

форма, като в горната си част е скосена спред наклона на страничните плочи, които 

се облягат на нея.  

 



 
 
Общ поглед на двойката с общата фасада. Сн. Янко Динчев, 2010г. 

 
 
 
 
При разкопаването през 1976 г. на пространството пред входа на долмена се оказва, 

че в предния си край  дромосът е фланкиран от монументална фасадна стена,  

изградена от големи каменни плочи в линия, перпендикулярна на оста на долмена и 

пресичаща като хорда предния край на могилния насип. 

 



 
 
Долмен в местността Нъчеви чаири,Сн. Виктория Тенева, 2009г. 

 

Във и пред дромоса е било установено наличието на слой, изобилстващ на 

керамични фрагменти; долният му край очевидни отговаря на първоначалното 

подово ниво на долемена. Същият наситен с керамика пласт продължава и в страани 

в основата на първите фасадни плочи, като доказва недвусмислено, че 

първоначално цялата фасадна стена е била открита отпред. 

 



 
 
Долмена при Нъчеви чаири, Сн. Виктория Тенева, 2009 г. 

 

Кратко описание на материалите от домена Нъчеви чаири: 

 

№1 Лък от триъгълна двуспирална желязна фибула, намерен пред входа на големия 

долмен. Лъкът е почти прав, с кръгло сечение  

( диаметър 0,6 см) ; в средата с три профилирани  топчести пръстена с диаметър 1,5 

см. 

 

№ 2 Лък от триъгълна двуспирална желязна фибула, намерен в страничната камера. 

Фибулата е аналогична на №1 , с малко по-малко размери.  

 

№3 Отворен бронзов пръстен от спираловидни навит кръгъл тел. Намерен в 

страничната камера. Външен диаметър 1,8 см. 

 

№4 Фрагментирана и силно кородирала плоска бронзова спирална гривна с голям 

брой намотки. 

 

№5 Фрагментирана и силно кородирала проста обица от тънък бронзов тел. 

 

№6 Чаша с висока дръжка. Светлокафява глина с примеси. Плоско дъно с диаметър 

6 см. Тялото е леко издуто и се разширява постепенно нагоре, височина 6 см. 

Устието е право, със заоблен ръб. Дръжката е извита като ухо, плоска, с увално 

сечение; тя излиза с горната си основа отвесно нагоре от ръба на устието и се 

издига 5 см на над него; долната основа излиза от тялото на съда малко над средата 

му. 

 



№7 Дълбока паница. Черна глина с примеси, излъскана черна повърхност. Дъно с 

ниско, разширяващо се надолу столче с диаметър 9,8 см.  

 

№8 Фрагмент от биконичен съд с висока дръжка. Сивокафява глина с примеси. 

Устието е завито навън, диаметър около 11 см. Биконично тяло с остра чупка 5 см. 

под устието, диаметър 14 см.  

 

 И още много други материали от долмена в местността Нъчеви чаири, които могат да 

се свържат определно с ранната фаза на ранножелязната епоха или XII/XI – IX/VIII 

в. пр. н. е. Това са многобройните фрагменти, често с изгладена и излъскана черна 

повърхност, украсени с различни врязани и отпечатани орнаменти и с плитки 

канелюри, високите остри дръжки и пр. Материалите от тази група дават възможност 

да се отнесе построяването на долмена към самото начало на ранножелязната епоха. 
 

Изключителен интерес представлява откритият тук за първи път страничен долмен. 

Може да се предполага, че той е построен допълнително към вече готовия голям 

долмен. В малкия долмен за първи път през проведените експедиции се е попадало 

на запазени на място следи от погрбението. Откритият тук, макар и разместен и 

разрушен скелет съдейства неоспоримо за практикувания в долмените погребален 

обред. При това в този случай може доста определно да се предполага само 

еднократна употреба на гробницата 

 

Твърде интересна е и преддолмената площадка, оформена от фасадна стена. 

Залегналият в нейната основа пласт керамика, голяма част от която вероятно 

произлиза от изхвърлените при погрбението на долмена съдове от погребалния 

инвентар, показва, че от изграждането на долмена до неговото ограбване 

площадката не е била затрупана и фасадата с входа на долмена е била открита. 

 

 

 

 

Долмен в местността Купанов долап ( „Гайдарова пещера”) на 1,5 км. Югозападно от 

село Хлябово, на склона на десния бряг на Дуандере  

 

Този долмен е бил посетен първоначално от експедицията през 1974 г. и повторно 

през 1976 г. И при двете посещения  са били направени неголеми по обем сондажи 

във вътрешността на долмена и  пред него, като те са дали изобилен и интересен 

керамичен материал. 

 

Местността Купанов  долап представлява  отворен на запад и югозапад склон над 

десния бряг на Дуандере, изобилстващ със скални блокове и материци. Има пряка 

очна връзка с разположения на срещуположения бряг, отдалечен на около 1,5 км 

долмен в местността Нъчеви чаири. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

Долмен в местността Купанов долап 
  

 

 

Долменът в местността Купанов долап е голям, двукамерен, ориентиран е с входа си 

на юг – югоизток. Главната камера е дълга 2,25 м, широка в основата си отзад 2,05 

м и отпред 1,95 м и висока 2,20 . И четирите й страно са наведени навътре. 

Предната камера има трапецовиден плам; тя е висока 1,10 м, широка в основата си 

отзад 2,05м опред 1,75 м и висока 1,90 м.  

 



 
 
Google – снимка. Местността Гайдарова пещера е югозападно от с. Хлябово на гол склон. 

 
 
 
Могилата на долмена достига на височина почти до горния край на плочите му. Тя е 

заобиколена ( освен отпред, където е пресечена от фасадата) с кръгла крепида с 

диаметър около 11 м, изградена от масивни плочи, част от които са запазени на 

място. 

 

Кратко описание на материалите от долмена  в местността Купанов долап 

 

№1 Фрагмент от дълбока паница. Конично тяло с висок 3 см прав перваз, който 

завършва с устие с хоризонтален плосък ръб, с диаметър 24  см.Кафява глина с 

примеси, изгкдена повърхност.  

 

№2 Фрагмент от голяма дълбока паница. Сивочервена глина с примеси, огладени 

кафява  повърхност. Дъно с ниско столче с диаметър около 10 см. Широко отоворено 

конусовидно  тяло, което в горния си край с плавна извивка преминава във висок 5 

см. прав перваз. 

 

№3 Фрагмент от биконичен съд с диаметър около 15 см. Кафява глина с примеси, 

чернокафява повърхност. Запазена е долната основа на висока дръжка. Средната 

част от тялото на съда е имала ъглеста форма, образувана от издути навън 

вертикални бадемовидни гънки.  

 

И тук една голяма част, характеризираща се с разнообразни врязани и отпечатани 

орнаменти и плитки канелюри, може да бъде отнесена към първата фаза на 

ранножелязната епоха между XII/XI  и IX/VIII в. пр. н. е. 

 



 

 

Долмен в местността Бялата трева, на около 3,5 км южно от село Хлябово 

 

 

Това е един от най-големите и най-добре запазени долмени в Сакар планина, поради 

което е привлякъл  вниманието на всички по –стари изследователи. Той е бил 

документиран от експедицията през 1973 г.  

 

Пред долмена на място са запазени трите ццентрални плочи на права фасадна стена 

с височината на дромоса, която твърде много прилича на тези при долмените в  

Нъчеви чаири и Купанов долап. Две от плочите са разположени  в линия източно от 

входа на долмена, а третата, завъртяна с външния си край напред  - западно от 

него. 

 

 

 

 

 
 

 

          "Byalata treva" area - Hlyabovo village / Царски долмен-Местността "Бялата трева" - село 

Хлябово 

 

 

 

 



Долмен в местността Манов баир ( Пейов кладенец, Коювчин крушак, Старите  лозя), 

на около 4 км южно от село Хлябово и 1 км югозападно от долмена в местността 

Бялата трева.  Този долмен е бил посетен през 1973 г.  

 

 

 
 

 

 

Тази карта се намира изожена, в центъра на селото, на малък билборд, насочваща 

туристи и заинтересовани лица към тракийските долмени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

В Сакар планина са описани повече от 600 долмена. Те са най-многобройни на 

селата Сакарци, Хлябово, Българска поляна и Главан и др. Общия брой на 

известните само на българска територия достига 750. / Пак там, стр. 398/  Това е 

описано от проведените експедиции през 1973г., 1974г., 1975г., 1976г.  , където са 

се извършили сондажи и разкопки на долмените и да били открити множество 

археологически материал. Тези експедиции са били организирани от Института п 

тракология при БАН и Окръжните исторически музеи в Хасково и Ямбол. Тук трябва 

да споменем имената на Иван Венедиков, който ръководи първата група на  

експедиция „ Сакар 1976 г” . , който извършва сондажи на три долмена в 

землищаата на Хлябово и Сакарци. Втората група под ръководството на Александър 

Фол, който проучва землището на село Оряхово в Сакар планина и района на град 

Маджарово и селата Бориславци и Сеноклас в Източните Родопи. Братя Шкорпил в 

своите „ Паметници из Българско”, обръщат внимание на долмените в Сакар 

планина.  

( Пак там, стр.174) 
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