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Културно-историческо наследство: oпазване, представяне, дигитализация – том 4 (1) 
 

ПЕЩЕРАТА „УТРОБА“ И СКАЛНИЯТ КУЛТОВ КОМПЛЕКС 

ОКОЛО НЕЯ В ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА РЕКА ОСЪМ, 

ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ 

Евгени Коев 

Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико 

Търново, България 

Пещерен клуб „Дервент“, Велико Търново, България 

THE “UTROBA” CAVE AND THE CROWN CULTURAL COMPLEX 

AROUND IT IN THE LOWER TREATMENT OF THE OSAM RIVER, 

CENTRAL NORTH BULGARIA 

Evgeni Koev 

Professional High School of Tourism “Dr. Vasil Beron”, Veliko Tarnovo, 

Bulgaria 

Cave Club “Dervent”, Veliko Tarnovo, Bulgaria 

Abstract: In the club expedition of Dervent KD to TD 

„Academic - Veliko Tarnovo“ Veliko Tarnovo, led by Evgeni 

Koev on the lower valley of Osam River, a small cave and rock 

cut niches were discovered. After extensive research, the exist-

ence of a rock cave complex with a purposefully shaped cave - 

uta-roba, hemispheric rock niches, one of which with an in-

wardly half-circular rock peacock, without analogy so far in 

Bulgaria, including trapezoidal rock niches, giving the possi-

bility of a possible reconstruction of the rock sanctuary with 

the purpose of its particular time. The study and these present-

ed give new directions and raise a number of questions about 

life and past in today's central northern Bulgaria. 

Keywords: Rock Sanctuary, “Utopa” Cave, Rock 

Forms, North Bulgaria 

 

Резюме: При клубна експедиция на ПК „Дервент“ 

към ТД „Академик – ВТУ“ Велико Търново, с ръководител 

Евгени Коев по долното поречие на река Осъм е открита 

малка пещера и скално изсечени ниши. След проведени 

продължителни проучвания е установено наличието на 

скален култов комплекс с нарочно оформена пещера – ут-
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роба, полусферични скални ниши, едната от която с изсе-

чена във вътрешността изцяло полуокръжна скална пей-

ка, без аналог до този момент в България, допълнителни 

елементи включително и трапецовидни скални ниши, да-

ващи възможност за вероятна реконструкция на скално-

то светилище с предназначението на отделните му час-

ти. Проучването и представените тези дават нови насо-

ки и поставят редица въпроси за живота и миналото в 

днешна централна северна България. 

Ключови думи: Скално светилище, Пещера „Утро-

ба“, Трапецовидни скални ниши, Северна България 

През пролетта на 2009г, ПК „Дервент“ към ТД  „Академик – 

ВТУ“ Велико Търново, с ръководител Евгени Коев, проведе клубна 

експедиция по долното поречие на река Осъм. Целта й бе идследване 

на пещери и скални ниши по десния бряг на реката. При теренното 

проучване се локализира малка пещера и три скални ниши с явна пре-

цизна целенасочена обработка, както и  допълнителни белези от на-

рочна човешка дейност. Сложността и обхвата на обекта наложи про-

веждането на продължителни проучвания за изясняване структурата и 

предназначението на отделните му части. Проучванията обхванаха 

събиране, обобщаване и анализ на данни от археологически проучва-

ния, историческо минало,особености на  геоложкия строеж, хидроло-

гията в района, детайлно теренно обхождане, заснимане на всички 

констатирани части и елементи  в района, спелеоложко  описание и 

картиране на наличните  пещери и скални ниши, както и частично ар-

хеоастраномическо наблюдение. При поредицата от допълнително 

проведени проучвания, анализи и наблюдения , проведени в следва-

щите месеци и години, категорично се установи наличието на праис-

торическо скално светилище посветено на Бога Слънце и Богинята 

Майка. При цялостното изследване на обекта, възникна и все още ос-

тава неразрешен въпросът - кои са създателите и ползвателите на све-

тилището? Възможно е възникването на светилището да се свърже с 

населението, обитавало близкия район, известен с големия производи-

телен център, познато ни от  археологическите проучвания  при с. 

Муселиево, отстоящо едва на около 5 км северно от  светилището. 

Наличието на пещера-утроба и трапецовидни скални ниши обаче, пос-
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тавят вапроса за възможна връзка на създателите на светилището с 

праисторическата култура от днешните източни Родопи, но напълно 

допустимо е и съществуването на подобни културни проявления  в 

миналото и в днешна северна България, които въпроси още не са про-

учени достатъчно и не са получили задоволително обяснение. Въпро-

си, някой от които не са разглеждани до днес от българската праисто-

рическа наука и които остават за решаване  в бъдеще.  При всички 

случаи, голямото скално светилище в долното поречие на река Осъм, 

до Дунава, отваря нова страница в изучаването на нашите земи. Със 

сигурност то ще допринесе за начеване на нов прочит на нашата пра-

история и тракология , както и ще разшири географията на тези поз-

нания в България. 

Определено, ако съдим по размера и структурата на комплекса, 

същият може да наредим сред едни от най-голямите скални светили-

ща в България. Същият е оформен в невпечатляващ на пръв поглед 

скален венец, но обединяващ на площ от около 2 кв. км. множество 

специфични скални форми, както и редица скалноизсечени образува-

ния, подсказващи недвусмислено наличието на значимо скално свети-

лище в миналото (фигура 1). 

  

Фигура 1. Карта на района и Светилището – общ вид 

Общият преглед на данните, получени при теренните проучва-

ния, показва по категоричен начин наличието на значителен по площ 

и важност култов - религиозен център с ясно обособени поне две час-

ти, които най-общо могат да бъдат определени като северна и южна 

(фигура 1). В северната половина от север на юг се открояват стара-

телно дооформена пещера – утроба, уникална за днешните български 
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земи полусферична скална ниша с изсечена в нея полукръгла скална 

пейка, жилищна или обредна ниша с правоъгълен план и нарочно заг-

ладени стени и таван, втора полусферична ниша с равен под и офор-

мен скален навес под нея, скална стълба с площадки и ниша. В южна-

та половина се откроява група скални стълбове – „менхири“, над тях в 

отделна скала е обособена малка пещера, а южно от тях на една от 

стените с южно изложение  по продължението на скалния венец, са 

изсечени трапецовидни скални ниши и пейка. Двете обособени части 

са разделени от вдълбано в склона суходолие. Западно от скалният 

комплекс, под него, в протежение от северозапад към югоизток е 

оформена „вътрешна“ котловина, заобиколена от три страни с оградни 

височини, според нас с неустановен категорично естествен или антро-

погенен произход, като общият анализ на местността насочва по-

скоро към антропогенен характер. Всяка част от описания  най-общо 

комплекс, представлява  особен интерес, поради своята  уникалност и 

наситеност с отделни обекти и елементи, което съхранява  и  вкупом 

предоставя възможности за сравнително надеждна реставрация и обо-

гатяване на познанията ни за вярванията, култа и последованията в 

обредността на създателите и ползвателите на комплекса. Поради 

всички тези причини по-долу ще се спрем основно на северната част 

на светилището, в която основно място заема най-прецизно оформе-

ната, в сравнение с проучените до този момент в България, пещера – 

,,утроба”, както и уникална полусферична скална ниша с полукръгла 

пейка, която няма аналог като оформление у нас. 

Северната част (фигура 2), е ситуирана в най-представителния 

скален масив  в района. Същият има запад-югозападно изложение и е 

с дължина около 80 м, и височина 12-15 м. В масива, на около 6 м от 

нивото на основата на скалата, се откроява добре оформена, заемаща 

централно място, просторна скална ниша (фигура 2, №3), впечатлява-

ща със старателно изравнените стени и таван. В близост до нишата е 

ясно отличима допълнителната обработка на основната скала, чрез 

което се е целяло оформянето и изграждането в миналото на подходи, 

вероятно чрез дървени конструкции, които да осигуряват придвижва-

нето от основата на скалния венец до нишата и допълнително от нея - 

към повърхността на венеца. Сравнително добре оформен е скалният 

улей, започващ от нивото на нишата и продължаващ покрай нейната 
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северозападна страна към горната част на скалния венец. В близост до 

горната част на венеца наличните всичания подсказват за съществува-

нето в миналото на поне две площадки, имали и дървени конструкции, 

оформени на ръба на венеца (фигура 2, №7). Заглаждането на стените 

и тавана и ясно видимите подходи към и от нишата, безспорно показ-

ват целенасочената човешка дейност за оформянето й. Същата  веро-

ятно е играела важна роля при изповядване на древния култ. Разполо-

жена почти в средата на масива и най-високо в сравнение с останалите 

обекти, тя навярно е имала специално предназначение при изпълнение 

на ритуалите, практикуването на култа или напълно възможно да е 

изпълнявала функциите на жилище на вожда – жрец. Напълно допус-

тимо е разбира се, част от всичанията, които са ясно различими около 

тази скална ниша, да са резултат и от по-късна интервенция при веро-

ятното ù преизползване в по-късни исторически времена, без обаче да 

имаме каквото и да било основание да я разглеждаме като обект свър-

зан с наскалното монашество през средните векове. При детайлният 

оглед на скалната ниша, не се установи наличието на  допълнителни  

белези, всичания на знаци, фигури и други. От двете страни на цент-

ралната скална ниша и под нея, на около 3-4 м. височина от основата 

на  венеца, са издълбани други две скални ниши. Любопитно е оформ-

лението на входовете им. Входът на южно ситуираната ниша (фигура 

2, №4), разположен на около 4 м височина, е старателно оформен, ка-

то му е придадена правилна, овална, леко елипсовидна форма, която 

наподобява или създава асоциация за формата на плод, зърно. Самата 

ниша представлява правилна полусфера с равен под, с диаметър от 

около 2 метра, без допълнителни всичания. Под този вход съществува 

скален навес (фигура 2, №5) с височина от около 1.5м и дълбочина от 

около 2м, който от една страна прави достъпа до нишата изключител-

но труден от основата на скалния венец, а от друга прави възможно 

подслоняването и пребиваването на известно количество хора, което 

може да е било свързано с част от обредната практика. Входът на дру-

гата, северно разположената ниша, (фигура 2, №2) създава асоциация 

по-скоро за  елемент от зооморфна фигура, наподобяващ глава на ко-

зел или овен.  Под входа на втората скална ниша  са вдълбани стара-

телно няколко малки стъпки, улесняващи достъпа и проникването в 

нея, които е възможно също да са оформени и в по-късен период. 

Входът се намира на около 2.5м  височина от основата на скалата и е 
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със сравнително лесен достъп. При подробното  и проучване и след 

щателния сравнителен анализ с подобни скално всечени ниши, проу-

чени и описани в България, определено можем да я отнесем, към едни 

от най-интересните, уникални като визия и оформление скални ниши, 

описвани до момента у нас. 

 

Фигура 2. Северната част /1- пещера утроба, 2- храм-дарителница, 3 голяма 

ниша, 4- ниша-дарителница, 5- скален навес, 6- скална стълба, 7-  площадки/ 

Нишата представлява правилно изсечена полусфера с диаметър 

и височина от около 1.5м с овален свод и равен под с почти идеална 

кръгла форма със старателно изсечена скална пейка (фигура 3, № 3) с 

височина и дълбочина от 0,30м, която описва полуокръжност изцяло 

във вътрешността до стената  на нишата и прекъсната единствено при 

входа (фигура 3, А). На три места днес скалната пейка е с обрушен 

ръб, което не може да постави под съмнение първоначалния, цялостен 

вид на пейката. На южната стена на нишата, приблизително по среда-

та във височина, в близост до входа е старателно изсечена малка мо-

литвена, или дарствена ниша (фигура 3, № 2) с правоъгълна долна 

част и полуелипсовидна горна част. В долната част на нишата са все-

чени в двата ù края по-малки правоъгълни „стъпала“ под долното ни-

во на нишата. Интересно е разположението на въпросната малка ни-

ша, която сочи в южна посока. Интерес представляват и вписаните по 
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стената, около малката ниша знаци, изобразяващи удължена елипса 

със заострени краища, сочещи нагоре и надолу с точка по средата, 

възприемани като изображение на вулва, а така също и като символ на 

плодородие. 

 

Фигура 3. Храм-дарителница 

На този етап предназначението на тези  ниши, не е изяснено на-

пълно. Някой елементи от входа, разположението им и вътрешното им 

оформление навеждат към мисълта, че те може би са изпълнявали 

функциите на дарителници – храмове, възможно отделно  за жените и 

за мъжете, които са поднасяли своите дарове на Богинята Майка и Бо-

гът Слънце. Разбирам, че е твърде смело и търпи критика изказването 

за първи път на подобна теза за оформянето и съществуването на та-

кива скални ниши-дарителници, като основен елемент на скален кул-

тов комплекс, но съществуването на някой особености и логическите 

взаимовръзки с бита, занятието, разделението на труда и развитието в 

последствие на религиозните практики, подсказват за допускането на 

такава възможност, която би имала значително по-голямо и трайно 

отношение към изповядване на вярванията на древните. Допълнител-

ното внимателното разглеждане на южно разположената ниша с елип-

совиден вход, който наподобява формата на зърно, и разположения 

под нея скален навес навежда към расъждения за използване на ниша-

та за дарителница, в която са хвърляни, пръскани семена подобно на 

засяването на земята. Напълно вероятно е скалния навес под нишата – 
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дарителница, след принасянето на дарове, да е служил за подслон за 

пренощуване на жени, желаещи да имат потомство, вярвания които в 

различни разновидности са съхранени и до днес, познати ни и от ня-

кой местни християнски практики. Северно разположената ниша с 

вход със зооморфна форма, имаща полусферична форма и скално из-

сечена, описваща полуокръжност пейка, е единствена по рода си по 

нашите земи. Освен да изпълнява функциите на дарителница,  много 

вероятно да е служила и за своеобразен храм с възможност в нея да са 

изпълнявани особенни ритуали от няколко души, насядали в кръг 

един срещу друг, под общия, старателно оформен полусферичен  ку-

пол, който внушава възприятие за небесния свод. Съществуването на 

изсечена в стената ниша, точно в южна посока и знаци, които свърз-

ваме с плодородието, недвусмислено подсказват  връзката на осъщес-

твяваните практики с почит към Слънцето. 

Със същата почит към Бога Слънце и Богинята Майка катего-

рично може да бъде свързана и отстоящата само на около 2  метра се-

верно от нишата-храм, пещера – утроба (фигура 2, № 1). 

  

Фигура 4. Пещерата-утроба и план на пещерата утроба 

Пещерката е с дълбочина от около  6,5 метра, от 1,5 до 3 метра  

ширина и около 4 метра височина и съчетава по уникален начин еле-

ментите на мъжкото и женското начало. Цялостното оформление на 
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пещерката е впечатляващо. Входът на пещерата, в общ план, гледан от 

разстояние, наподобява фалос, а дъното на пещерата е оформена като 

вулва (фигура 4). В този случай обаче, за разлика от многото познати 

ни, най-вече в Родопите „пещери – утроби“, чието изкуствено доо-

формяне е трудно установимо, тук безспорно личи нарочната човешка 

намеса в оформянето на отделни елементи, като привходни части, та-

вана, вътрешта част на пещерата. Интересно е, че обработката на та-

вана и част от стените са оформени чрез издраскване, с използване 

вероятно на сечиво от твърд скален материал, например като кремък, 

който е наличен в района, а не чрез използване на метални шила или 

тесли, които белези са явно свидетелство и за по-ранната обработка на 

пещерата, преди желязната епоха,  когато ще да е  създаден обектът. 

Пещерата – утроба е с добре оформена  горна част, таван, а вхо-

дът ù е с неестествено заоблен, подчертано дооформен,  горен край. 

Пещерата има провъртян в дъното си отвор (фигура 4, № 5),  направен 

точно в центъра на дъното на пещерата , изсечени жлебове и други 

белези, сред които ясно се различават отделните нарочни всичания. В 

пещерата – светилище се открояват още два прелюбопитни елемента. 

Във вътрешността на пещерата в долния десен край на дъното ù, 

обърнат на изток, се откроява добре оформен жертвеник – олтар (фи-

гура 4, № 4), със старателно изгладен полусферичен свод и правилни 

страни, безспорно оформени целенасочено от нашите предци. Инте-

ресно е развитието на жертвеника във вътрешността на скалата, нап-

ред и надолу, наподобяващо развитие на канална пещера, в случая с 

миниатюрни размери, но подсказваща протичане на определени про-

цеси, свързани с частично окарстяване, което е възможно да е получе-

но от целенасочено изсипване в жертвеника на течности. Специфич-

ното оформление е трудно, да не кажа невъзможно, да е получено по 

естествен път поради липсата на каквато и да е възможност от проти-

чане на повърхностни или подземни води към жертвеника. Протича-

нето на води по естествен път  към дъното на пещерата е невъзможно, 

поради общия наклон на пода на пещерата от дъното към входа Тези 

особености  навеждат на мисълта, че именно в този жертвеник са се 

пренасяли течни дарове, като вода, вино, кръв, мляко и други, което 

вероятно е било свързано с ритуала по символичното оплождане на 

Богинята Майка с надеждата за по-богат урожай и плодоносна година. 

Във вътрешността на пещерата на пода , приблизително около средата 
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на южната стена , на пода до стената, е оформен още един жертвеник 

– огнище (фигура 4, № 3) с почти кръгла, подкововидна форма, с диа-

метър около 40 - 50 см, който вероятно е служил за принасяне като 

дарове на ароматни треви и благовония. Тази възможност е напълно 

допустима като имаме предвид досегашните изследвания на праисто-

рическите жилища и констатирането на кръгли или подкововидни пе-

щи или жертвеници. 

Цялостното описание на пещерата – утроба няма да е коректно, 

ако не се отбележи наличието на няколкото равно разположени на ви-

сочина от около 2,5 метра скално изсечени по-големи и по-малки жле-

бове. Разположението и големината им, подсказват, че същите веро-

ятно са служили за закрепване на  дървена конструкция, която е раз-

деляла пещерата на долен и горен етаж, което можем да обвържем  с 

вероятното преизползване на пещерата за подслон, за скит на монах – 

исихаст. В подкрепа на тази теза може да представим вписаните кръс-

тове в пещерата и в района. 

Като цялостно разположение и ориентиране, пещерата  се прос-

тира от югозапад към североизток, по една ос от входа към дъното в 

направление от 52˚, или с изложение на входа в посока от 232˚ на юго-

запад. Това прави описаната пещера – утроба различна, от останалите 

познати и проучени до сега обекти, които са ориентирани основно в 

южна посока от 180˚, като в деня на зимното слънцестоене, по пладне 

слънчев лъч достига до дъното на пещерата. Въпреки своята ориента-

ция, при проведеното от нас наблюдение, в деня на пролетното и 

есенното равноденствие слънчевият лъч в ранният следобед, около 

14.15 часа достига до дъното на пещерата и огрява точно, нарочно 

оформеното издълбаване в дъното на пещерата, където при навлизане 

на слънчевият лъч в отвора същият достигна и до най-високата си 

точка, след което започна отново да слиза надолу по стената. Тази 

разлика според нас не противоречи, а по-скоро обогатява познанието 

ни за верската обредност и почитта към Бога Слънце и Богинята Май-

ка с описаната разновидност като възможна практика от земите на 

днешна северна България. Проведените проучвания показаха, че за 

разлика от пещерите – утроби от южна България, в които  кулминаци-

ята на почитта се свързва с деня на зимното слънцестоене, то в разг-

леждания обект това са били дните на  пролетното и есенното равно-
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денствие, които бележат настъпването на топлото и студеното полу-

годие, което вероятно ще да е основна отликата във вярванията между  

населението обитавало днешните северни и южни предели, който 

въпрос явно ще бъде изясняван и решаван със събиране на допълни-

телни податки, сведения и доказателства. За да бъде описанието мак-

симално обективно, трябва да се посочи, че съществува още едно, 

значително по-малко вдълбаване над това описано по-горе, което е 

напълно възможно да е служило за маркер при навлизането на слън-

чевия лъч към дъното на пещерата в деня на зимното слънцестоене, 

което предположение не сме имали възможност да установим  на мяс-

то Въпреки упоменатите различия с известните до този момент при-

мери, пещерата в скалният комплекс категорично може да бъде опре-

делена като типична пещера – утроба. 

  

Фигура 5. „Образите“ - мъжкият гледащ на ляво и женския на дясно 

При внимателното разглеждане на снимковия материал на скал-

ния масив с удивление бе открито, а в последствие потвърдено и на 

терен, че точно над пещерата – светилище и разположените до нея 

ниши, с малко въображение и наблюдателност се открояват и два ги-

гантски образа, с височина от над 6-8 метра, наподобяващи лица на 

мъж и жена, разположени почти едно до друго. 

Образът на мъжът, строг и суров, гледащ към пещерата свети-

лище и с уста, съвпадаща с една от нишите- дарителници с вход, на-

подобяващ глава на животно, в която навярно мъжете са извършвали 

своите бдения, молитви и са поднасяли своите дарове от животински 

характер, като благодарност за успешният лов или за увеличаване на 
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стадата. Другото лице, което може да се оприличи на мило и нежно, 

оформено над централната голяма ниша и обърнато към другата скал-

на ниша, тази с елипсовиден вход, наподобяващ вида на плод или 

зърно, в която вероятно жените са поднасяли своите дарове от расти-

телен произход, плод на техния земеделски труд и събирачество. За 

естествения или изкуствен произход на тези скални образи към този 

момент не може да се даде точен и еднозначен отговор, но алюзиите и 

внушението, което създават днес, много вероятно да е било забеляза-

но и целенасочено използвано в миналото. Според твърденията на ня-

кой специалисти праисторици обаче, които са изследвали подобни 

обекти в Родопите, е възможно подобни барелефи  с първоначален ес-

тествен произход, в последствие да са дообработвани целенасочено, за 

да добият съответните черти и визия за тяхното по-пълно вписване 

при изповядване на култа. Присъствието им обаче, несъмнено е имало 

важно значение за древните, и в тези образи напълно е възможно те да 

са припознавали своите висши божества – Богинята Майка и Бога 

Слънце, Бендида и Сабазий-Загрей. Тя - обърната на юг, към слънце-

то, откъдето може да дойде топлината, живота и плодородието, а той - 

обърнат на север, на там, където винаги са насочени неговите лъчи, 

неговият поглед. При сравнителния анализ на лицата от скалното све-

тилище с глинени фигури намерени у нас, тези на Богинята Майка, 

съхранявани в РИМ- Пазарджик, определени от праисториците като 

изображения на Богинята Майка, се констатира наличието на известни 

прилики, да не кажа сходство, което е още една подкрепа на изказана-

та по-горе хипотеза. Удължената глава с извисено чело, подчертаните 

скули, тесните, опънати очи, подсказват  представяне на еднакви  ра-

сови типове – сходство, което е впечатляващо и отваря ред въпроси, 

сред които на първо място изпъква следният:  Нима е възможно наши-

те предци да са разполагали с умения и технология за изобразяване на 

точни и детайлни скални барелефи с такива внушителни размери? 

Нима е възможно лицата, които са пресъздавали като глинени фигури 

да са извайвали и на отвесни скали, на височина от  по 10-15 метра? 

Приликата обаче е явна, и отново тук може основателно да се диску-

тира, дали главите от скалното светилище са природен феномен или 

целенасочено творение на нашите предци. Още един въпрос за допъл-

нителни изследвания. 
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Интересен факт са и всичанията, подсказващи наличието в ми-

налото на подход от голямата ниша към повърхността и наличието на 

площадка над скалния венец,които описахме по-горе,  които съвпадат 

с границата между мъжкия и женския образ, а площадката на ръба на 

скалния венец е точно между  горната част на тези барелефи. 

В южния край на описания до момента скален венец, заслужава 

внимание още един всечен елемент. Въпреки силно ерозираната по-

върхност, сравнително ясно може да бъде проследена изкачващата се 

от основата на скалния венец до повърхността на скалата, скално из-

сечена стълба (фигура 2, № 6). Стълбата свързва последователно две 

малки прощадки и преминава в близост до малка скална ниша с пра-

воъгълен хоризонтален вход, преди да достигне до горния край на 

скалата. Въпреки компрометирания и съвременен вид скалната стълба 

може да бъде сравнена с вече известни подобни съоръжения от други 

скални светилища. 

Като цяло, тази  северна, половина на скалното светилище, може 

да я определим като частта, изградена за хората, за прорицателите,  за 

принасянето на дарове към боговете и за измолване на тяхната бла-

госклонност към живите. В този смисъл имаме едно точно препокри-

ване със сведенията от античните автори, достигнали до нас като опи-

сание на царството на боговете, за двата клона на пещерата и подзем-

ното царство – северен и южен, олицетворяващи царството на живота 

и на смърта. 

Като обобщение, вземайки предвид всички елементи и особе-

ности на скалното светилище, може категорично да го отнесем към 

едно от най-големите и най- пълно оформени праисторически свети-

лища в северна България. Вероятно същото е доразвито като култов 

център от евентуално преселени в този район траки- беси, дошли чак 

до поречието на река Дунав като съюзници на Александър Македонс-

ки и получили право да разпространят своите вярвания сред северните 

тракийски племена или след налагане на римската власт на балканите 

и усмиряване на населяващите до тогава източните Родопи тракийски 

племена, чрез преселване на част от тях на север. И в двата случая се 

изправяме пред разгадаването на процеси, за които до този момент 

нямаме почти никаква информация. Ясните паралели при сравнение 

на проучените светилища в южна България с описаното тук скално 

светилище обаче, подсказват за протичане на етно-културни и демог-
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рафски процеси и подпомагат за запълването на съществуващите бели 

петна в нашата история. Редицата свидетелства за използването на 

скалните ниши и от отшелници християни, монаси исихасти, през 

средновековието, каквито са наличието на изписани кръстове, знаци, 

скални рисунки и др., показват един дълъг живот и напластявания на 

културни традиции в района на голямото скалното светилище в Цент-

рална северна България, което обаче не е проблем и цел на това изс-

ледване. 

Праисторическото скално светилище в долното поречие на р. 

Осъм, тепърва ще откриват своите загадки и ще допринася за запъл-

ване на познанията ни за живота  в днешна централна северна Бълга-

рия. Един уникален неизвестен паметник, на наскалната ни материал-

на култура и наследство. 
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