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СЪЩЕСТВУВАЛО ЛИ Е ПРАИСТОРИЧЕСКО СКАЛНО 

СВЕТИЛИЩЕ В МЕСТНОСТТА „БЕЛ МЕЛ” НА БЕЛЯКОВСКОТО 

ПЛАТО, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО? 

Евгени Коев 

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

Търново, България 

Пещерен клуб „Дервент“, Велико Търново, България 

HAS THERE BEEN A PREHISTORIC ROCK SANCTUARY IN THE 

“BEL MEIL” AREA ON THE BELIYAKOVSKO PLATEAU, VELIKO 

TURNOVO MUNICIPALITY? 

Evgeni Koev 

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

Bulgaria 

Cave Club “Dervent”, Veliko Tarnovo, Bulgaria 

Abstract: On the Belyakovsko plateau, Professor Raph-

ael Popov, has studied eight caves in which he demonstrates 

the existence of prehistoric life. After a long-standing search, 

it is a chance that members of the Cave Club “Dervent” and 

the School Speleo Club “Prof. Rafail Popov”, will find a pre-

historic rock sanctuary near the village of Belyakovec in the 

“Bel Mel” area. Turnovo speleologists have researched the 

site for more than two years and confirm with certainty that 

the site is probably a prehistoric observatory and a rock sanc-

tuary. The rock sanctuary in the “Bel Meil” area is the first 

such sanctuary studied in the region of Veliko Tarnovo. 

Keywords: Rock Sanctuary, Belyakovsko Plateau, Pre-

historic Observatory 

 

Резюме: На Беляковското плато професор Рафаил 

Попов е проучил осем пещери в които доказва съществу-

ването на праисторически живот. Неолитни селища ус-

тановява и по повърхността на платото. След дългого-

дишно търсене, шанса помага, членове на Пещерен клуб 

„Дервент“ и на Ученически спелеоклуб „Проф. Рафаил 

Попов“ да открият праисторическо скално светилище до 
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с. Беляковец, в местността „Бел мел“. Търновските спе-

леолози  проучват обекта в  продължение на повече от 

две години, което  потвърждава хипотезата, че обекта е 

най-вероятно праисторическа обсерватория и скално 

светилище. Скалното светилище в местността „Бел 

мел“ е първото подобно светилище проучено в района на 

Велико Търново. 

Ключови думи: Скалното светилище, Беляковско 

плато, Праисторическа обсерватория 

Беляковското плато обхваща западната част от Търновските ви-

сочини (Търновската планина).  На изток проломът „Дервент“ и доли-

ната на р. Янтра го отделя от Арбанашкото плато, оформящо източна-

та част на височините. В морфоструктурно отношение Търновските 

височини са част от Предбалканското блоково стъпало. Попада в се-

верната по-ниска преходна ивица на Предбалкана, като структурно е 

част от Деветашко-Търновския платовиден район (3). Предстявлява 

крайната северна периферия на Предбалкана на границата с Дунавс-

ката равнина. Височините са изградени от различни по мощност плас-

тове от долнокредни варовици, мергели и пясъчници, които образуват 

пространната Търновската антиклинала с типичната за областта карс-

това морфоскулптура. Интересна особенност за Търновските височи-

ни е тяхната „обособеност“. Те са разположени сред няколко добре 

изразени общирни долини - на река Росица и Янтра от север, на при-

тоците на р. Янтра и Добридялска река от изток и обширната Търнов-

ска предбалканска котловина с долината на Дряновска река и нейните 

притоци от юг. Височините и ограждащите ги долини създават в един 

сравнително малък район изключително многообразно като природни 

дадености местообитание благоприятно за живот на хората в минало-

то. В Търновската антиклинала са формирани множество повърхност-

ни и подземни карстови образувания. Многобройни въртопи и ували, 

карни полета, пропасти, пещери и скални ниши, карстови извори. 

Изобилието на естествени  карстови образувания, предоставящи изк-

лючително удобни места за подслон са дали добра възможност за оби-

таването на платото и прилежащите му равнинни части от човека още 

от най-дълбока древност. Важна особенност и отлика на Беляковското 

плато в сравнение с останалите високи части е и наличието на вре-
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менно или постоянно течащи повърхностни потоци, известни днес ка-

то Първото, Второто дере и река Раковица, чиито долини са развити 

преобладаващо в запад – източна посока. В билните части на платото 

са съществували и повърхностни карстови езера, някой от тях пресу-

шени едва в ХХв, което, заедно със съществуващите карстови извори, 

налични дори и във високата част на платото е давало всичко необхо-

димо за добри условия за живот. Само в Беляковското плато са обра-

зувани над 15 различни като големина хоризонтални  сухи пещери и 

множество скални ниши, навеси и козирки, с входове, разположени 

преобладаващо на нивото на най-високата надзаливна, ерозионна те-

раса, по добре изразените скални венци, които ограждат платото от 

изток и север. Най-големите пещерни системи на „Голямата (Духлата-

та, Аровата) пещера“, „Малката (Тоневата) пещера“, „,Разцепената 

(Съдраната) пещера“, „Манастирската пещера“, пещерата, „Попин 

пчелин“, „Голяма и Малка Листца (Подлистца)“, „Царската пещера“ 

са картирани и обстойно проучени още в края на ХІХ и началото на 

ХХв от големия български археолог и спелеолог  проф. Рафаил Попов. 

Във всички тези обекти видният изследовател на праисторическия 

живот по нашите земи засвидетелства и документира наличие на чо-

вешки поселения от каменната епоха (11) Освен сведетелствата, че 

през неолита всички по-големи пещери на Беляковското платото са 

обитавани от различни по численост поселения, проф. Попов дава 

сведения, че през същия период в района, освен в пещерите, но и на 

повърхността на платото съществуват няколко праисторически сели-

ща, повечето от които са били в източната му част, разположени на 

слабоизразена ерозионна тераса с южно изложение над долината на 

„Второто дере“ и на билото на платото в най-високата му източна 

част. 
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Фигура 1. Картосхема на Беляковското плато с  праисторическите селища в 

района по Рафаил Попов / (11)  

От години остава без отговор въпросът „Къде е било светили-

щето на тези хора?“ 

През зимата на 2015-2016 г. активисти на ПК „Дервент“ и на 

Ученически спелеоклуб при ПГТ „Д-р В. Берон“ - Велико Търново 

проведохме поредното си занятие на Беляковското плато. При осъ-

ществяване на теренното проучване, като част от наблюдението нап-

равихме, както обикновенно при такива проучвания, много общи и с 

конкретно предназначение снимки. При последвалия детайлен анализ 

на снимковия материал с изненада на част от панорамните снимки от-

крихме открояващи се над общия терен на силно изразеното карно 

поле, покрито по това време с тънка снежна покривка, интересно под-

редени скални блокове. Карното поле, дало и името на местността 

„Бел мел“, е известно от години с особения си гол, скалист, изключи-

телно беден, с единствено сухолюбива тревна растителност район, 

който достига в източна посока до самия скален венец. Местността 

доминира във височина, макар и с малко, над останалите източни час-

ти на платото и от нея се открива прекрасна панорама почти във всич-

ки посоки, с изключение на северозапад, в която посока по-високите 

билни части на платото, издигащи се зад  най-горната част на суходо-

лието на Второто дере, са с по-висока надморска височина. Местност-

та „Бел мел“ е разположена почти над Голямата (Духлатата) пещера, 

оставаща северно, с намиращ се главен вход на около 18 м. под ръба 
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на скалния вевец, на скална тераса и излизащ на повърхността на пла-

тото малък изход – „духло“ в север-северозападна посока от мест-

ността. Пещерата е с голям просторен вход, отворен в източна посока, 

на най-високата скална тераса над пролома на река Янтра – „Дервеня“, 

с цялостна обзорна панорама към източния скален венец на пролома. 

Пещерната система се развива преобладаващо от изток-североизточна 

в запад – югозападна посока, като в дълбочина, от основната галерия 

се отделя по-малка и тясна, но нормално проходима до края на задън-

ването и, северна галерия. Според проведените археоложски проучва-

ния Духлатата пещера е една от най-дълго обитаваните пещери в ра-

йона, през неолита и следващите периоди със сравнително многоб-

ройно население. Откритите оръдия на труда и бита свидетелстват за 

постоянното й, целогодишно обитаване, за разлика от някой от по-

малките пещери, използвани сезонно, според някой издледователи. 

 

Фигура 2. Духлатата (Аровата) пещера – план по Рафаил Попов , с обозначе-

ни местата на проведените археологически разкопки. (11) 

В южна посока местността „Бел мел“ е в непосредствена бли-

зост до долината на Второто дере и локализираните от Рафаил Попов 

праисторически селища. На неголямо отстояние остават Малката (То-

невата) пещера, която е другата дълго обитавана още през палеолита и 

неолита пещера в района, както и праисторическото селище, същест-

вувало около бившето карстово езеро в близост до днешната централ-

на част на с. Беляковец. С това си местоположение, местността „Бел 
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мел“ има едно почти централно местоположение стрямо няколко пра-

исторически поселения, съществували на Беляковското плато. 

Самата местност през топлото полугодие представлява почти 

изцяло покрита със силно окарстени скали и скални късове повърх-

ност, открояваща се с този си вид от съседните също скалисти, но със 

значително по-голямо количество тревна, храстова и келява дървестна 

растителност. Направените снимки при наличието на тънка снежна 

покривка, която игнорира преобладаващата окарстена повърхност да-

доха възможност за по-лесното открояване на видимо по-големи и яс-

но изразени, „подредени“ в определен порядък скални блокове, в една 

за нас много позната и посещавана многократно местност, което про-

вокираха нашия интерес за конкретно детайлно проучване на място. 

 

Фигура 3. Централен скален блок с пукнатина сочеща север-юг и Северната 

площадка на задан план. 

След необходимата подготовка и обезпечаване с нужните тех-

нически пособия и уреди на 01.Х. 2016 г. проведохме нарочна експе-

диция до местността „Бел мел“ с цел конкретизиране на мястото, общ 

оглед, локализиране и при необходимост заснемане и картиране на 

провокиралите у нас нескрит интерес каменни блокове. Теренното 
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наблюдение и проучване се осъществи през деня от пет членен екип. 

Локализирането на мястото беше лесно осъществима задача поради 

отличното познаването на района. След като задачата бе конкретизи-

рана, да се търсят и откроят скални блокове доминиращи с около 40 

см. над общото ниво на местността, първоначалния оглед даде вълну-

ващи резултати. Обособени бяха две големи групи скални блокове, 

като особен интерес провокира северната по-голяма група, рамкирана 

от север и изток с ръба на скалния венец. Общото пространство заето 

от особените, открояващи се над общото ниво скални блокове, предс-

тавлява приблизително правоъгълник със страни  в посока север – юг 

около 23 м. и в посока изток – запад- 20 м. При обстойния оглед на 

запад локализирахме и каменни блокове с неправилна форма, доми-

ниращи над общия терен  отстоящи на още около 17 м. в западна по-

сока (1). Интерес придизвика фактът, че всички блокове могат да се 

определят като част от материковата скала, които са на мястото си и 

не са пренасяни от по-близко или по-далечно разстояние. Отделните 

блокове и скални късове образуват сравнително прави редици в раз-

лични посоки, разположени в приблизително правилен правоъгълник, 

с малко изключение от съществуващи три скални къса, разположени 

западно от общата група. Подробното проучване даде още редица ин-

тересни резултати. В северната част на обекта вниманието ни беше 

привлечено от открояващ се сред останалите по-голям с приблизител-

но правоъгълна форма блок, с пукнатина през средата по цялата му 

дължина. Различаващият се по вид и по-голям от останалите късове 

блок отбелязахме като „централен блок“, чиито координати за назем-

но позициониране при измерването им с устройство „Garmin eTrex 

30“, използващ едновременно системите „JPS-GLONAS“ са „N 

43°06.144'“, „Е 025°36.684'“ и височина над морето Н - 370 м.н.в., при 

допустимо отклонение 3 метра отчетено от уреда при позициониране-

то. Интересен резултат даде и измерването на посоката на „пукнати-

ната“ на централния блок измерена първоначално с компас за спортно 

ориентиране ,“Спорт-4“, а след това и с професионална бусола ПАБ, 

което показа, при допустимите за нас възможни отклонения поради 

„естествения“ вид на пукнатината, а не абсолютно правата й линия, 

пълно съвпадение на посоката на пукнатината с основните посоки се-

вер – юг. Допълнителният оглед показа и допълнителни, близки в 

рамките на обекта и далечни – на значително разстояние или на види-
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мия хоризонт, ориентири, наблюдавани от централния блок, съвпада-

щи с основните посоки на света. В северната част на обекта на 2 м. и 

на 4.70 м. разстояние от централния блок съществуват по-малки ка-

менни блокове насочващи в далечина към най-северния край на скал-

ния венец, ограждащ от изток пролома на р. Янтра, съвпадащ напълно 

с посока север (фигура 3). В южна посока на 19.30 м. разстояние, из-

мерено с 20 м. рулетка също съществува скален блок, който в далечи-

на маркира посоката към най-високия от видимите върхове от цент-

ралното Старопланинско било, връх Караджова кула, съвпадащ точно 

с посока юг. Продължилият оглед  показа значително наличие на 

скални блокове, разположени в определен порядък в североизточна, 

източна, югоизночна, южна и югозападна посока спрямо централния 

скален блок. В този ред от централния скален блок в определени ос-

новни и в допълнителни посоки се открояват ясно различими линии. 

Допълнително, скалните блокове, особено в южната  и източната част 

също оформят видими насочени линии маркирани от по няколко 

скални блока. В този ред ясно могат да се откроят, документираните 

от нас „Южна линия“, „Източна линия“  и други, някой от които за 

сега с неустановено предназначение (фигура 4) Най-западно разполо-

жените блокове, с централния блок и отстоящите източно от него  

други скални касове, също оформят линии с ясно определена посока. 

Освен линиите, някой от които безспорно са ориентирани по основни-

те посоки на света, подробният оглед на района открои и съществу-

ващи в югоизточна и в северна посока спрямо „централния блок“ сво-

еобразни „площадки“, оформени на самия край на скалния венец. Се-

верната площадка, в рамките на която е насочващият малък скален 

блок продължава на север в своеобразен улей (шахта), оформен от из-

дадения от изток скален нос и продължаващия от запад скален венец. 

Скалният улей (шахта) малко под общото ниво на терена е със същес-

твуващи издатини, подобни на врязани на по-ниско ниво стъпала. 

Общият оглед на тази част от обекта подсказа възможността от съ-

ществуване на помощна дървена конструкция - площадка, от която 

вероятно да се е спускала стълба, даваща възможност за изкачване до 

повърхността на скалния венец от разположената по-долу скална по-

лутераса. До последната при направеното проучване от нас е напълно 

възможно нормално изкачване и днес от скалната тераса с основният 
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вход на Голямата пещера (22). Така оформения вероятен подход е да-

вал възможност за пряк достъп и излаз от входа на Голямата пещера 

до повърхността на венеца и светилището. Огледът на югоизточната 

площадка установи, че същата е леко вдлъбната в основното ниво с 

около 25-30 см., което я обособява и откроява ясно от останалото 

пространство. В централната й част е разположен голям скален блок с 

почти правоъгълна форма, ориентиран правилно с дългата си страна в 

югоизточна посока, в която посока площадката достига до ръба на 

скалния венец. При направените измервания се установи, че скалният 

блок на югоизточната площадка отстои на растояние от 8.90 м. от 

централния скален блок и в посока 117°. Същият е с координати „N 

43°06.138'“ и „Е 025°36.696'“ при допустимо отклонение от 3 м. Най-

отдалечения от центъра скален блок в юг - югоизточна посока се на-

мира на 22.30 м. и с посока „159°4'“. В юг-югозападна посока след из-

мерванията се установи, че най-отдалечения блок е на разстояние 

22.40 м. и в посока „212°6'“. Най-отдалеченият блок, намиращ се из-

вън основния район в западна посока отстои на 37 м., а в източна по-

сока на 9.40 м. разстояние и в посока „89°5'“. Особено открояващ се 

сред останалите скален къс, с много правилни форми, издигнат на 

около 70 см над общото ниво на терена и гледан отгоре, представля-

ващ почти идеален ромб с насочени остри ъгли, подобно на стрелка в 

посока 43°, отстоящ на 4.20 м. разстояние от централния блок, заема 

североизточната част на обекта. Изцяло към момента на проучването в 

рамките на обекта установихме 23 скални блока, всичките част от ма-

териковата скала и ситуирани на естественото си място, като централ-

ният и югоизточният блок се открояват с по-големите си размери (6). 

От останалите по-малки блокове повечето са с оформени, разнообраз-

ни по вид, дълбочина и групиране паничкоподобни вдлъбнатинки, ко-

ито преобладават в обекта за разлика от другите райони. Интерес 

представлява и фактът, че подобни вдлъбнатини няма на двата споме-

нати по-горе големи скални блока. 
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Фигура 4. „Южната линия“ 

След направените задълбочени наблюдения, осъществени из-

мервания на местоположението, отстоянието спрямо централния блок 

като разстояние и посока, се наложи обективното решение, че е необ-

ходимо провеждането на допълнителни археоастромически наблюде-

ния по време на важните за такива наблюдения дни, свързани с про-

летното и есенното равноденствие, с лятното и зимното слънцестоене. 

Следващите астрономически важни дати, свързани с тези дни, прове-

дохме наблюдения от централния скален блок и обекта като цяло на 

изгревите над района. Те дадоха допълнителен, доказателствен мате-

риал за потвърждение на предварителната ни хипотеза за съществува-

нето на скално светилище, свързано с почитта към Бога - Слънце и 

другите небесни тела. Наблюдението на изгрева на слънцето по време 

на зимното слънцестоене от централния скален блок съвпадна почти 

напълно с местоположението и ориентацията на големия, разположен 

средищно в югоизточната вдлъбната площадка, скален блок (фигура 

5) Специфичното местохоложение на този голям скален блок, откроя-

ващ се сред югоизточната скална площадка в близост до ръба на скал-

ния венец, съвпадащ с посоката на изгрева при зимното слънцестоене 

подсказа важната му роля в обредно- култовата практика, обвързана с 
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деня на умиращото и възраждащо се слънце – Богът -Слънце. Това 

„съвпадение“ дава пълно основание да изкажем хипотезата, за същес-

твуването на това място, на обредна площадка вероятно за извършва-

не на жертвоприношения в чест на Бога-Слънце. Самото местополо-

жение, на ръба на скалния венец дава възможност да се допусне из-

вършването и на човешки жертвоприношения. В случая е резонно да 

припомним свидетелствата за по-късни практики в днешните земи на 

северна България, сред последователите на тракийския вожд и бог 

Залмоксис, за „изпращане“ на техен избраник при бога, като го хвър-

ляли върху изправени копия (10). Разбира се върху добре оформения 

правоъгълен блок, който основателно може да възприемем за „жерт-

веник“ или „жертвен камък“ в светилището, е възможно да са били 

поставяни различни приношения и да са извършвани „жертвени даро-

ве“ на храни, напитки или животно в посоката към изгряващото по 

време на зимното слънцестоене слънце. Площадката за въздаване да-

рове на раждащият се нов бог - към раждащото се слънце, с извърш-

ване на излеяния, изсипвания или жертвоприношения. 

 

Фигура 5. Изгрев в деня на зимното слънцестоене. Поглед от Ценралния ска-

лен блок (на преден план) към Югоизточната площадка със „жертвеника“ 

(на ръба на венеца) 

Пролетното наблюдение в деня на равноденствието допълни 

картината за функциониране на наскалната обсерватория – светилище 

с нови засвидетелствани данни. Първоначалното наблюдение от цент-
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ралния скален блок в източна посока не дадоха очаквания след пред-

варителното заснемане и измервания резултат. В последващия момент 

обаче, при осъществяване на наблюдение от най-отдалечения в запад-

на посока блок в посока към централния скален блок се установи пъл-

ното съвпадение с посоката на изгрева на слънцето, която констатация 

допълни и внесе конкретика при изясняване на отделните елементи 

при извършваните наблюдения на движенията на небесните тела от 

нашите предци (фигура 6). Тази интересна констатация даде отговор и 

на въпроса за необходимостта от разположените отделно в западна 

посока от основните граници на обекта скални блокове. Това наблю-

дение конкретизира и функцията на „централния“ скален блок също 

като „жертвен“ камък, на който в тези специални дни, на пролетното и 

есенното равноденствие, даровете или жертвоприношенията са прина-

сяни на централния скален блок. 

 

Фигура 6. Изгрев при пролетно равноденствие. Поглед от Западния скален 

блок към Централния скален блок. 

Наблюдението на изгрева на слънцето, което осъществихме в 

началото на най-дългия ден, деня на лятното слънцестоене, разреши 

друг стоящ след първоначалните наблюдения казус. С удивление ус-
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тановихме пълното съвпадение на мястото на изгрева на слънцето с 

точната посока на „каменната стрелка“ - ромбоидно оформеният ска-

лен блок, ситуиран в североизточна посока от централния скален блок 

(фигура 7). В далечен план изгревът съвпадна със северния край на 

специфичния скален нос, намиращ се на отсрещният източен скален 

венец на пролома. Прецизният оглед на скалният блок даде още едни 

трудно доказуеми за целенасочена човешка дейност, но реално същес-

твуващи особенности на вида на камъка в горната му част създаващи 

асоциации за насочена на запад вдигната змийска глава. Известно е 

мястото и ролята на змията в религиознати вярвания и практики в ми-

налото. Още един съществуващ инересен елемент, който очаква по-

пълно проучване и анализ. 

 

Фигура 7. Изгрев при лятно слънцестоене. Поглед от Централния скален 

блок към „Каменната стрелка“. В далечината скалния нос на източния ска-

лен венец. 

Успешните, резултатни археоастрономически наблюдения по-

вишиха увереността ни, че въпреки липсата на преки следи от нарочна 

човешка дейност при оформлението на скалните блокове, неуспехът 

да открием по повърхността в района на каквито и да било части или 
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фрагменти от съдове, оръдия на труда или други свидетелства за чо-

вешко присъствие,  многото ,,съвпадения" на разположените и ориен-

тирани, насочващи към основните посоки за наблюдение, скални бло-

кове с конкретни моменти, които са отбелязвани и боготворени от 

праисторическите хора при почитта им към Бога - Слънце и движени-

ето на небесните тела ни дава достатъчно основание да твърдим че в 

района на местността „Бел мел“ е съществувало происторическо скал-

но светилище (18). След проведените от нас наблюдения на основните 

моменти на изгревите на слънцето в този район и „дешифрирането“ на 

част от строго определената, следваща закономерния ход на движени-

ето на небесните тела, подредба на скалните блокове в местността 

„Бел мел“ през годината, ни дават възможност и днес да определим, 

кога ще настъпят важните дни на слънцестоене и равноденствие през 

годината. Това е достатъчно основателен и показателен факт за реално 

съществуващи предпоставки тази скална композиция да е използвана 

в миналото, когато и необходимостта, и значението от едно такова 

„съоръжение – обсерватория“ е било изключително важно и необхо-

димо не само за отбелязване на празничните дни, но и за съобразяване 

с настъпващите сезонни промени и от тук, необходимите промени на 

основните занятия свързани с подготовката за тези природни промени, 

с които хората е трябвало да се съобразяват в пълна степен (16). Из-

хождайки пък от важността на едно такова светилище за живота на 

праисторическите хора, то няма как да не подчертаем, че наличието на 

толкова много наскални правилно разположени елементи, създаващи 

„работеща“ и днес наскална „обсерватория“ за наблюдение на движе-

нието на небесните светила, разположено на изключително подходя-

що място с почти пълна хоризонтална панорама във всички посоки на 

света, даваща възможност за идеални наблюдения, няма как да е обра-

зувано случайно от природните сили и процеси. Наблюденията ни 

върху съществуващите пукнатини в района и анализът на розата на 

пукнатините не предполагат обособяването на отделните скални бло-

кове по естествен начин. Всичко това ни дава допълнителни аргумен-

ти да считаме, че тази местност е култовото, свещенно място на нео-

литните обитатели в пещерите и праисторическите селища от района 

на Беляковското плато. Разбира се, за цялостното и пълно проучване 

на обекта е необходимо да се проведат още специализирани наблюде-
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ния и проучвания, за допълване резултатите на нашето изследване. 

Проведеното от нас заснемане с дрон на обекта само осветлява предс-

тавата за този обект и предоставя база за допълнителни анализи. Вяр-

ваме, че бъдещи целенасочени проучвания биха допълнили и разши-

рили представите ни относно пълнотата на използване на светилище-

то. Наскалният обект в местността „Бел мел“ на Беляковското плато, 

имащ ролята на древна обсерватория, вероятно дава представа и за 

движението на луната, и на още някой от големите небесни тела - пре-

дизвикателство, което ще трябва да бъде допълнително изследвано. 

Вярваме, че бъдещи комплексни и пълни проучвания на обекта, ще 

хвърлят още светлина върху неговото функциониране и значение. 

Безспорно обаче, осъществените проучвания ни дават една допълни-

телна светлина върху живота на праисторическите хора на Беляковс-

кото плато, а локализираното и описано скално светилище дава много 

важна информация за съществуването на подобен вид скални памет-

ници в района на Велико Търново и Централна Северна България. 

 

Фигура 8. Въздушна снимка на източния скален венец на Беляковското пла-

то, местността „Бел мел“ с праисторическото скалното светилище – обсерва-

тория. 
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