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Храм-кладенецът край село Гърло - нещо уникално, 
автентично, мистично и много далечно по време.  Идеално 
запазил се, въпреки своите над 3 000 години съществуване. 



Храм-кладенецът край село Гърло 

 
•  Гърленският храм-кладенец е 

археологически обект от късната бронзова 

епоха, намиращ се северно от 

село Гърло, област Перник . Обектът 

представлява подземно сводесто 

помещение, изградено над кладенец, към 

който води стълбище . Откривателката му, 

проф. Митова-Джонова го свързва с ранна 

фаза на културата, която по-късно 

изгражда постройките „нураги“ запазени на 

остров Сардиния.  

 

 



Храм-кладенецът край село Гърло 
• Гърленският храм кладенец се различава коренно от 

всички подобни сардински обекти по своето теренно 
разполагане. На остров Сардиния всички свещени 
кладенци са разположени на съвършено равнинен 
платовиден терен. Според инж. Любомир Цонев в това се 
състои неговата уникалност – съоръжението е 
полувкопано в стръмен планински скат и изграждането 
му е било от изключителна сложност. Архитектурната 
реализация на съоръжението не е типична за 
тракийската култура, която се развива на Балканите след 
XV в.пр. Хр. Храм-кладенецът няма предшестващи го 
архитектурни съоръжения от същия тип, нито 
последващи такива. На Балканите съоръжението е 
уникален архитектурен паметник.  
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•    Култовото съоръжение е открито при разкопки през 1972 г. 
от научен екип, работещ под ръководството на проф. д-
р  проф. Митова-Джонова в местността Пусто Гърло .Проф. 
Митова-Джонова намира аналогии на съоръжението при 
древните водоемни съоръжения на Микена и Палестина  По 
време на продължителното търсене на аналог на градежа 
професорката попада и на Протосардинската култура 
Нураги с нейните свещени кладенци . През 1982 г. тя 
посещава остров Сардиния, където обхожда много от 
свещените кладенци и кули-нураги, намиращи се на 
средиземноморския остров. На място установява, че Храм-
кладенецът при Балао напълно съответства като размери и 
градеж на кладенеца при село Гърло. 

•   
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•  

На около 150 m. източно от храм-кладенеца  в село 
Гърло е открита и малка римска баня (захранвана 
от подземните води). Интересна особеност е, че 
кладенецът е изграден при най-високия извор на 
планинския скат, този факт, както и твърде 
сложният архитектурен план на градежа 
потвърждават че съоръжението не е изградено да 
служи като обикновен битов водоем. 
 



Температурата долу в храма е доста по-ниска от тази наоколо, 

което допълнително засилва усещането за откъсване от 

сегашния свят и потапяне в онзи другия, отпреди много, много 

години. Вълнуваща разходка назад във времето. 

 



   Благодарим за вниманието! 


