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УВОД 

 

 

Оръжията, които намират широко приложение през новата желязна епоха (V-I в. 

пр. Хр.), са мечовете, определени в българската научна литература като „келтски“ тип. 

Натрупаният обемен археологически материал определя основната цел на изследването. 

Създаване на информационна база от данни в каталог и обстойно разглеждане въз 

основа на нея на произхода, формата, украсата на мечовете и установяването на 

обществената комуникация довела до тяхната изработка и употреба. 

Оръжията намират широка употреба през II-I в. пр. Хр. в територията на днешните 

български земи. Отделни екземпляри се появяват по-рано през III в. пр. Хр. Мечове с 

форма, взаимствана от латенското въоръжение, са в употреба през I и началото на II в. 

Хронологическите рамки на използване на изделията са фиксирани от сведенията от 

археологически проучвания и активна събирателска дейност.  

Разпространението на оръжията обхваща в географско отношение обширна 

територия между отделни райони на север и на юг от Стара планина (КАРТА 1, КАРТА 

2, КАРТА 3, КАРТА 4).  

Северната граница е река Дунав. Мечове са открити в землищата на Оряхово – кат. 

№ A 59, табло A XXI/1, табло 5/1 и на Остров - кат. № A 62, табло A XXII/1 (КАРТА 

2/36, 38). 

Южната е определена от оръжията от територията на юг от Стара планина. Те са 

намерени в околността на Белозем – кат. № A 6, табло A II/2а-б и на Меричлери - кат. 

№ A 51, (КАРТА 4/4, 33).  

Западната е поречието на река Огоста. Мечове произхождат от землищата на 

Бистрилица – кат. № A 7, табло A III/1а-б и на Горно Церовене – кат. № A 17, табло A 

VI/2a-б, (КАРТА 2/5, 12).  

Източната е определена от оръжията от района на Кълново – кат. № A 40-41, табло 

A XIV/1, 2а-б (КАРТА 3/29).  

Най-голяма концентрация се забелязва в Северозападна България между реките 

Огоста и Искър (КАРТА 1, КАРТА 2).  

 

Реализирането на поставената цел е осъществено чрез разрешаването в научен 

аспект на три основни проблема посредством анализиране на информационната база от 

данни, представена в каталога: 

1. Преглед на научната литература в България и анализ на изследователската 

дейност, довела до публикуването на оръжията. 

2. Определяне на особеностите на формата на изделията и характера на 

тяхната украса.  

3. Установяване на мястото на мечовете като част от комплектите от 

въоръжение и снаряжение и изясняване на обществената комуникация, 

съпътстваща техните производство, разпространение и употреба. 

 

Разглеждането на тези три научни проблема определя структурата на настоящето 

изследване.  
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В ГЛАВА ПЪРВА е осъществен обстоен преглед на научните изследвания, в които 

са публикувани оръжията. 

В ГЛАВА ВТОРА са разгледани особеностите на формата на изделията и е 

определена спецификата на тяхната украса.  

В ГЛАВА ТРЕТА са анализирани комплектите от въоръжение и снаряжение и 

мястото на мечовете, които влизат в състава им.  

 

Към текстовата част на изследването са предложени схеми, имащи задачата да 

онагледят използваната специфична терминология за оръжията. Особеностите на 

тяхната форма и тази на останалите представители на въоръжението и снаряжението от 

желязната епоха са представени в отделни табла. Като приложение са включени и карти, 

отразяващи местонамирането и концентрацията на находките в отделните райони на 

България. Представена е таблица, в която фигурира съставът на отделните комплекти от 

въоръжение и снаряжение.  

Каталогът на изследването представлява информационна база от данни за 

находките, произхождащи от обширна територия. Почерпената от научната 

литература информация е обогатена чрез издирването и прецизното документиране 

на мечовете, намиращи се във фондовете на музеите и частните сбирки и колекции. 

Включени са екземпляри, които до момента не са публикувани. Представената в 

отделни табла графична и фото документация кореспондира с текстовата част.  

 

Всеки от мечовете е със специфична форма и представлява изделие, което се състой 

от две части, свързани с неговото практическо използване.  

Първата от тях е острието, което е право. То притежава два режещи ръба, които се 

сливат и образуват върха. Върху всяка страна на острието обикновено са разположени 

пластичен ръб с два успоредни улея (Схема 1).  

Втората част също е с важно предназначение. Тя създава удобство при 

използването на изделието и подсигурява нормалното функциониране на острието. 

Обозначена е с термина метална част на ръкохватката. Тя обикновено е плоска или 

четириръба и завършва с накрайник с различна форма (Схема 1). Мечовете са с отделен 

елемент - предпазител. Той заема участъка, в който е осъществен преходът от острието 

към металната част на ръкохватката (Схема 1). Върху нея са поставени елементи, 

изработени от нетраен материал, вероятно от дърво. Те не са запазени и тяхната форма 

не може да бъде възстановена.  

Голяма част от мечовете са с ножници. Всяка от тях се състой от две дълги 

пластини. Първата, която образува лицевата страна, е захваната от огънатите краища на 

втората, която представлява задната страна на ножницата. Двете пластини са укрепени 

допълнително с няколко елемента. Те придават по-голяма здравина на изделието и 

позволяват оръжието да бъде закачено на колан (Схема 2, Схема 3).  

Мечовете, разгледани в настоящето изследване, заемат водещо място сред 

останалото нападателно въоръжение, открито в българските земи през желязната епоха 

(XI-I в. пр. Хр.). През този продължителен интервал от време настъпват съществени 

изменения във военното дело, породени от развитието на металургията и 

металообработването. Появяват се оръжия, които променят състава на комплектите от 

въоръжение и снаряжение и тактическите похвати при водене на ръкопашен бой. Важна 

роля заемат мечовете, при които се налагат две основни форми на острието: 

- дъговидно извито с един режещ ръб; 

- право с два режещи ръба.  

Съществуващото разделение води до сформирането на три групи от оръжия, които 

намират приложение през различни периоди от желязната епоха. Разглеждането на 
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техния състав е необходимо с цел да се открои мястото, което в хронологическо 

отношения заемат изделията от настоящето изследване.  

 

Първа група. Мечове с дъговидно острие и един режещ ръб. 

Оръжие, обозначено на старогръцки език с наименованието μάχαιρα (махайра), 

(Табло 1/2, Табло 2/3). 

Наименованието е споменато в произведенията на поета Омир. Историкът Херодот 

отбелязва, че оръжието е използвано в персийската армия, както от конницата, така и от 

пехотата (Агре 2011, 93-95). Сред траките то е известно със старогръцкото име τκάλμη 

(скалме). Историкът Тукидит отбелязва, че те са махайрофори – мечоносци. Пехотинците 

от стенописите на Казанлъшката гробница вероятно са изобразени с подобно оръжие 

(Агре 2011, 93-95). Воините, представени върху амфората-ритон от Панагюрското 

съкровище, са с такива мечове (Китов 2000, 16-27, илюстрации № 95-99, 100-103).  

Разпространение намират оръжията от варианта – Basarabi. Те са използвани през 

ранната (старата) желязна епоха (XI-VI в. пр. Хр.) и са датирани от края на VIII до средата 

на VII в. пр. Хр. (Атанасов 1995, 39, обр. 12; Guštin 1974, 77-94; Lazov 2004, Nr. 60; Starè 

1974, 67-76, sl. 1/1). За тях е използван и терминът Hiebmesser mit T-förmigen Griff 

(Berciu/Comşa 1956а, 324, 331, 363-364, 381-382, fig. 53/3; 60/1, 93/2, 93/5; Vulpe 1990, 74-

79, Тaf. 20-23/102-119). Типичен представител е мечът от сбирка „Ватеви” (Торбов 2016, 

кат. № IV/3; Torbov 2018, cat. # IV/3). Неговото острие е право като в участъка, 

разположен към металната част на ръкохватката, е извито. Тя е с правоъгълна форма и 

върху нея е поставен метален обков, скрепен с пет бронзови нита. Оръжието е с 

предпазител и накрайник, който е с формата на буквата Т (Табло 1/2). 

Мечът от Софрониево, Врачанско също е с извито острие. Mеталната част на 

ръкохватката завършва с накрайник (Табло 1/3), (Николов 1965, 166-167, обр. 4а). 

Оръжието не принадлежи на ранножелязната епоха (Торбов 2018, 17-18). То и 

останалите предмети са открити при неизвестни обстоятелства и вероятно произхождат 

от два различни гроба. Част от находките са датирани през VI в. пр. Хр. (Николов 1965, 

166-170, 199, обр. 4а-г, 5а-б, 6а-б, 7а-к, 8а-д). Верижката-колан, за която е отбелязано, че 

е намерена заедно с тях, е по-късна. Тя е характерна за периода с приблизителни 

хронологически граници 320-280 г. пр. Хр. (Božič 1981, t. I; Guštin 1984, t. I; Németi 1993, 

117-129, fig. 6/1-1a, fig. 7). Подобни изделия продължават да се използват и по-късно - 

280-150 г. пр. Хр. (Kull 1991, 154, Taf. 58, Abb. 12; Németi 1993, 117-129, fig. 6T/1-1a, fig. 

7).  

През късната (новата) желязна епоха (V-I в. пр. Хр.) е използван меч, който е с 

дъговидно острие и режещ ръб, проектиращ се върху две добре изразени дъги. То е по-

широко при втората, тази която достига до върха му (Табло 2/3). Накрайникът на 

ръкохватката при голяма част от екземплярите е оформен като животинска глава (Табло 

2/3). Мечът също е обозначен със старогръцкото име μάχαιρα и е от гръко-италийски тип. 

Той намира разпространение в различни райони на Балканския полуостров. Откритите 

оръжия са датирани в хронологическите граници V-II в. пр. Хр. Предполага се, че тяхната 

форма е краен резултат от взаимните влияния между Мала Азия, Континентална Гърция 

и остров Крит през VII-VI в. пр. Хр. (Borangic 2009c; Quesada 1997, 157-159, fig. 89).  

От територията на днешните български земи произхождат няколко меча. Един от 

тях е от гробното съоръжение от Голямата могила при Дуванлий, Пловдивско, което е 

датирано в средата на V в. пр. Хр. или най-късно в първите десетилетия от втората 

половина на V в. пр. Хр. (Филов 1933, 246, 247, обр. 29; Филов 1934, 73, 117, обр. 140). 

Оръжия с подобна форма на острието са открити при Маломирово и Златиница, Елховско 

(Агре 2011, 91-95, 210, обр. III-25А, 26-27), Кабиле Ямболско, (Гетов 1991, 175, 180, обр. 

55; Стоянов/Миков/Джанфезова, 2013, 295-296, кат. № 2а, обр. 23) и Липница, Врачанско 
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(Николов 1965, 185, обр. 26а-в). Датирането на гробните съоръжения, в които са 

намерени, предполага употребата на мечовете през периода IV- III в. пр. Хр. 

Наименованието μάχαιρα (махайра) е използвано неправилно за ножовете от II в. 

пр. Хр. – началото на II в. (Агре 2007, 88; Александров 1975, 72; Димитрова/Гиздова 

1975, 42; Домарадски 1991, 59). Техните форма и размери се различават от тези на 

мечовете. Гладиаторите от тракийски произход са с оръжие наречено на латински език 

sica – сика (кама), (Войнов/Милев 1990, 648; Николов 1990, 16). С това наименование са 

обозначени ножовете, открити на север от река Дунав и на запад от Тимок. Терминът се 

среща в античната литература, съществуват и изображения върху изделия от бронз и 

паметници на каменната пластика (Borangic 2009a; Sîrbu/Borangic 2016a; Sîrbu/Borangic 

2016b). 

Вероятно наименованието μάχαιρα - махайра е използвано в античните извори в 

широк аспект - като събирателно понятие за меч с режещ ръб от вътрешната страна на 

дъговидното острие. Опитите на съвременните автори за определяне на специфичната 

форма на оръжието въз основа на съществуващата изворова база са неубедителни 

(Торбов 2018, 23).  

 

Оръжие, обозначено с наименованието Hiebschwerter (Табло 1/4).   

Мечът е с дъговидно острие и режещ ръб, разположен от вътрешната му страна. 

Откритите в Румъния екземпляри са определени като принадлежащи на тип Teleşti. Те 

са датирани в хронологическите граници VI-IV в. пр. Хр. Прието е, че са местно 

производство, вследствие на развитието на военното дело на Балканския полуостров 

(Berciu/Comşa 1956а, 333, fig. 61/1-2; Berciu/Comşa 1956b, 409, 429-430, fig. 137/3, 155/1, 

181/6; Vulpe 1990, 79-81, Nr. 120-128, Тaf. 23/121-124, Taf. 24/125-128). 

 

Втора група. Мечове с право острие и два режещи ръба.  

Оръжие, характерно за ранната (старата) желязна епоха (XI-VI в. пр. Хр.), (Табло 

1/1). 

Всеки от мечовете копира по форма бронзовите оръжията тип „Nenzingen“ на 

групата Naue II, разпространени в Карпато-дунавските области през XIII-X в. пр. Хр. За 

началото на производство се приема X в. пр. Хр., когато е усвоена желязната металургия 

в Древна Тракия (Буюклиев 1981б; Лазарова 1987, 11-12, табл. I/1). Мечовете от бронз 

се разпространяват през II хил. от Северна Европа до Гърция. От началото на I хил. 

започват да се изработват от желязо най-напред в Гърция и Тракия и постепенно 

изместват бронзовите в Западните Балкани и Централна Европа (Стоянов 2000, 2).  

Оръжията, открити в България, принадлежат на групата, включваща изделията с 

езичеста метална част на ръкохватката, която намира разпространение в Гърция, 

цикладските острови и Крит (Kilian-Dirlmeier 1993, 106-109). Голяма част от мечовете 

са от Тип 4 и имат дръжка, чийто край е оформен като опашка на риба (Kilian-Dirlmeier 

1993, 109-115). Въз основа на формата изделията са отнесени към времето на 

протогеометричния и ранногеометричния стил. Най-късните екземпляри са датирани 

около 700 г. пр. Хр. (Kilian-Dirlmeier 1993, 115-117, Nr. 377-380, 382-384, 399, Taf. 

52/377-380, 382; Taf. 54/399). 

 

Оръжие, обозначено на старогръцки език с наименованието ἀκινάκης (акинак), 

(Табло 2/1). 

Всеки от по-големите екземпляри представлява къс меч, а тези, които са с по-малка 

дължина са кинжали. Оръжието е с право и масивно острие с два режещи ръба. Те се 

събират и оформят остър връх. Острието е разграничено от металната част на 
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ръкохватката с предпазител с различна форма. Тя завършва с два накрайника, подобни 

на антени. 

Представители на оръжието са открити в рамките на обширна територия на запад 

до днешна Унгария и на изток до Южен Сибир. Голямо разпространение намират в 

земите на скитите – лесостепния пояс на Северното Черноморие (Буюклиев 1981б, 87; 

Мелюкова 1964). Древните гърци смятат, че това оръжие е персийско или мидийско по 

произход (Буюклиев 1981б, 87). В различни райони на сегашните български земи са 

намерени отделни екземпляри. Те са датирани през втората половина на VI и първата 

половина на V в. пр. Хр. (Атанасов 1995, 38, обр. 9-11; Буюклиев 1981б; Буюклиев 1995, 

7-8; Николов 1965, 171, обр. 11; Николов 1990, 15-16, обр. 2а, в; Торбов 2012б, кат. № 

21-22; Торбов 2016, кат. № II/1-3; Torbov 2018, cat. № II/1-3).  

Формата на острието бележи изменение. Ножът ἀκινάκης (акинак) притежава един 

режещ ръб и се появява по-късно - в употреба е през IV-III в. пр. Хр. (Мелюкова 1964, 

59-60, Отдел II, Подотдел - мечове и кинжали с прости антени, Тип 1, табло 20/1-14). При 

част от екземплярите острието е извито дъговидно (Торбов 2012б, кат. № 23; Торбов 

2016, кат. № II/4; Torbov 2018, cat. # II/4). 

 

Оръжие, обозначено на старогръцки език с наименованието ξίφος (ксифос), (Табло 

2/2). 

Острието му е право с два режещи ръба. Предпазителят е добре оформен. 

Металната част на ръкохватката е удебелена в средата. По-голям брой изделия са 

открити на територията на днешна Гърция. Те влизат в групата на мечовете с острие, 

подобно на лист от върба, предпазител и езичеста метална част на ръкохватката. 

Оръжията намират разпространение през класическата и елинистическата епохи. 

Обособен е отделен вариант - Вариант b – металната част на ръкохватката е с накрайник, 

завършващ с шип (Kilian-Dirlmeier 1993, 118-121). 

Най-ранните екземпляри, открити в Гърция, са от Синдос и са датирани от богат и 

разнообразен гробен инвентар. Те произхожда от гроб 57, гроб 62 (около 520 г. пр. Хр.), 

гроб 65 (530-520 г. пр. Хр.), гроб 87, (530-510 г. пр. Хр.), гроб 105 (510-490 г. пр. Хр), 

(Kilian-Dirlmeier 1993, 119-120, Nr. 416-417, 419, 421-423). Най-късният меч е от Верия, 

Северна Гърция. Той е от северозападния некропол - гроб 12, датиран около 300 г. пр. 

Хр. (Kilian-Dirlmeier 1993, 120, Nr. 429). 

Отделни екземпляри са намерени на територията на Древна Тракия и са от 

четвъртото столетие (Атанасов 1995, 35, обр. 1-3; Койчев 1959, 55, обр. 1; Торбов 2016, 

кат. № III/1-3; Teleaga 2008, 292-293; Torbov 2018, cat. # III/1-3). Меч със същата форма 

произхожда от могилния гроб от IV в. пр. Хр., разкрит при Zimnicea, Румъния 

(Alexandrescu 1980, 14, 53-54, 108, fig. 60/1; Teleagă 2008, 463, Taf. 120/1, 200/6-7).  

Популярността на оръжието в тракийска среда се потвърждава от изображението 

върху един от съдовете от Боровското съкровище. Върху нея е представена менада, която 

държи в дясната си ръка меч, притежаващ подобна форма (Стоянов 1998). Стенописите 

на гробницата от Александрово, Хасковско, датирана в IV в. пр. Хр., представят ловна 

сцена (Китов 2004, 170, фиг. 35-36). Участниците в нея са ездачи и могат да бъдат 

определени и като воини – те вероятно са въоръжени с такива мечове. 

 

Оръжие, обозначено на старогръцки език с наименованието κοπίς (копис) (Табло 

2/5). 

Развитието на мечовете, за които е използван термина μάχαιρα - махайра, води до 

появата на една по-специфична форма на острието, което е почти право. Тя е определена 

като илирийска по произход (Quesada 1997, 157, fig. 89/5). Вероятен техен представител 

е оръжието от Становец, Шуменско, което е случайна находка. Острието му е право с 
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два режещи ръба. Металната част на ръкохватката е с предпазител и накрайник с форма 

на глава на водоплаваща птица. Оръжието е датирано от Георги Атанасов в 

хронологическите граници V-IV в. пр. Хр. (Атанасов 1995, 36, кат. № 4). Според Emilian 

Teleagă то е използвано през IV в. пр. Хр. или по-късно (Teleagă 2008, Nr. 1116, Taf. 

178/18). 

 

Трета група. Мечове с дъговидно или право острие и един режещ ръб. 

Оръжие, обозначено на старогръцки език с наименованието ῥομφαία (ромфея), на 

латински език с наименованието rhomphaea или rumpia (ромфея), (Табло 2/4). 

Всеки от мечовете е с голяма дължина и притежава тънко острие с един режещ ръб. 

При част от изделията то е право, а при останалите е извито дъговидно. Металната част 

на ръкохватката се състои две части. Едната (първата), започваща от острието, е 

издължена и обикновено е четириръба. Тя преминава в другата (втората), която е къса и 

плоска с един или повече нитове, служили за закрепване на два елемента от нетраен 

материал. Всеки от воините, използващ меча, го държи с двете си ръце (Димитров 2004, 

287, фиг. 1; Димитрова 2011; Миков 2010; Паунов 2005, 368, обр. 1-2; Стоянова-

Серафимова 1975; Торбов 2016, кат. № V/1-19; Torbov 2018, cat. # V/1-19).  

Оръжията са в употреба през IV – I в. пр. Хр и са дело на тракийското оръжейно 

производство. При първоначалното описание в научната литература са дадени следните 

определения “желязно копие, остро само от едната страна” (Дякович 1909, 156) и „меч-

копие” или “копие-меч“ (Жуглев 1991, 22-23). Специфичната форма съчетава отделни 

елементи от двете оръжия – от мечовете е възприето дългото острие с един режещ ръб, а 

от копието дългата дръжка. Появата на тази комбинация е продиктувана вероятно от 

необходимостта да се съчетаят преимуществата на двете оръжия, като се елиминират 

техните недостатъци. Мечът е с дълго острие, но с него воинът си служи само с едната 

ръка и няма възможност да нанесе особено силен удар. Копието, използвано при 

ръкопашен бой, позволява да се използват двете ръце, но с него се нанасят само прободни 

рани. Мечът ῥομφαία - ромфея притежава острие и дълга ръкохватка и с нея се нанасят 

порезни и прободни рани (Торбов 2016, XIII).  

 

Оръжията, разглеждани в настоящето научно изследване, принадлежат на Втора 

група. Мечове с право острие и два режещи ръба. Изработката им не е резултат от 

развитието на традиционното оръжейно производство на Балканите. Тяхната форма е 

различна в сравнение с тази на останалите мечове от втора група и не съществува 

генетическа връзка с тях. Появата на оръжията е резултат от външно-политически 

фактор, определен от настъпилите промени през елинистическата епоха. Водещо място 

сред тях се пада на келтското нашествие на Балканите и трайното установяване на 

племенната общност на скордиските на полуострова. Военните сблъсъци предизвикват 

промени във военното дело и налагането на нови образци оръжие. Част от мечовете са 

произвеждани в местните оръжейни работилници, заедно с останалите представители на 

въоръжението и снаряжението (Теодосиев/Торбов 1995; Торбов 2000; Торбов 2005а). 

Оръжията с тази форма са известни в отделни публикации с названието мечове 

„келтски“ тип (Александров 1975, 69-70; Гетов 1962, 42; Лазарова 1987, 12; Николов 

1965, 200; Николов 1981, 36, 38, 40; Радославова 2005, 278; Теодосиев/Торбов 1995, 23, 

42, 45, 50; Торбов 2016, XV; Torbov 2018, XV). То определя единствено наличието на 

сходство на формата на тези изделия с представителите на латенското въоръжение. В 

научната литература не са локализирани отделните райони на разпространение на 

оръжията от България. Не е изяснен проблемът за тяхното производство и етническият 

произход на притежателите им.  
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Развитието на формата на мечовете, разгледани в изследването, е подчинено на 

измененията, настъпили при латенското въоръжение. През III в. пр. Хр. тя е възприета от 

народностни общности, които не са с келтски произход. През II-I в. пр. Хр. мечовете 

намират широки производство и употреба в Централна и Югоизточна Европа. 

Изменението на тяхната форма е съобразено с цялостното развитие на латенската 

култура, фиксирано от различни хронологически системи (Božič 1981; Božič 2008; Guštin 

1977; Guštin, 1984; Iarmulschi 2016; Rustoiu 2008). 

Раннолатенският период е разделен на две фази – La Tène А – LT А и La Tène В - 

LT В, в които са обособени подфази. Началото му е в средата на V в. пр. Хр., определено 

от наличието на етруски и гръцки импорти. По аналогичен начин е фиксиран преходът 

между първата и втората фаза. Той се отнася към първата половина на IV в. пр. Хр. 

(Домарадски 1984, 19-20). 

Среднолатенският период - La Tène C – LT C, също е разделен на две фази La Tène 

C1 – LT C1 и La Tène C2 – LT C2. Неговото начало е около третото десетилетие или 

средата на III в. пр. Хр. То е определено от археологическите материали от Древна 

Тракия и Панония (Домарадски 1984, 19-20). 

Началото на къснолатенския период La Tène D - LT D е в средата или края на II в. 

пр. Хр. Той е разделен обикновено на две фази - La Tène D1 - LT D1 и La Tène D2 - LT 

D2. Неговият край настъпва със завоюването на определени територии от Европа от 

римската държава и създаването на нейните провинции (Домарадски 1984, 19-20). 

Отсъствието на подробна периодизация на археологическите материали от 

България през късножелязната епоха (V-I в. пр. Хр.) налага използването за сравнение 

на хронологически системи на латенската култура при определянето на мечовете, 

разгледани в настоящето изследване. Този научен подход води до оформянето на 

заключения, които доказват богатството и многообразието на тракийското културно 

наследство.  

В настоящето изследване е приложена хронология, която подлежи на доуточняване 

и коригиране (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10). Посочените времеви граници са 

приблизителни – те са съобразени с научните изследвания от съседните балкански 

страни. Отбелязаните стойности могат да бъдат конкретизирани единствено след 

цялостен анализ на археологическите материали от България:  

Среднолатенски период  

Фаза La Tène C1 – LT C1: начало - 280/250 г. пр. Хр. 

Фаза La Tène C2 - LT C2: начало - 200/180 г. пр. Хр. 

Къснолатенски период  

Фаза La Tène D1 – LT D1: начало - 150/120 г. пр. Хр. 

Фаза La Tène D2 - LT D2: начало - 80/70 г. пр. Хр.   

 

Голяма част от мечовете, произхождащи от България, Сърбия и Румъния, са 

открити в гробове. Те съставляват част от техния инвентар, в който влизат ножове, 

върхове от копия, апликации (умба) от щит, ризници, колани-верижки, токи от колан, 

шпори и юзди, изработени от желязо (Табло 3, Табло 4, Табло 5, Табло 6, Табло 7, Табло 

8, Табло 9, Табло 10, Табло 11, Табло 12). Те образуват отделни комплекти от 

въоръжение и снаряжение. Мечовете са неделима част от тях и предназначението им като 

важно нападателно оръжие е безспорно. Същото важи и за отделни екземпляри, които са 

открити при неизяснени обстоятелства. Те притежават същите форма и украса.  
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Написването на настоящето изследване бе възможно благодарение на съдействието 

на колектива от Регионален исторически музей – Враца, както и на помощта на колегите 

от музеите, от частните сбирки и колекции, които ми предоставиха възможността да се 

запозная и да документирам мечовете, съхранявани в техните фондове. Научната 

обработката бе осъществена със съдействието, оказано ми от преподавателите от 

катедара „Културно-историческо наследство и туризъм“ в Университет по 

библиотекознание и информационни технологии – София и катедра „Археология“ в 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София. 
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ГЛАВА  ПЪРВА 

 

 

МЯСТОТО  НА  МЕЧОВЕТЕ  В  БЪЛГАРСКАТА  АРХЕОЛОГИЧЕСКА 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Научният интерес към мечовете, разглеждани в настоящето изследване, се заражда 

от публикациите на Рафаил Попов – един от първите изследователи на тракийското 

културно наследство. Той дава информация за гробния инвентар от една могила, открит 

при неизяснени обстоятелства в района на София. В него влиза меч - кат. № А 70, табло 

А XXIV/4 и връх от копие: „При една случайна разкопка на „Разцепената могила“ била 

открита една глинена урна, покрита отгоре с каменна плоча. Вътре били намерени един 

счупен меч, части от копие, една малка съдинка, няколко обгорели кости и зъби. 

Селянинът, който копал могилата, предал тази находка на Археологическата сбирка 

„Старина“ в София….“ (Попов/Кацаров/Господинов 1921, 31). Авторът публикува 

подробно описание на меча, придружено с рисунка, която представя особеностите на 

неговата форма (Попов/Кацаров/Господинов 1921, 31-36, обр. 32-36). 

Рафаил Попов установява характера на погребалния обред: „От тази интересна 

находка може да се заключи следното: тялото на мъртвеца е било изгорено. Изгарянето 

е станало едновременно с меча и копието. Прилепените към меча и ножницата въглени, 

въгленът в кухината на копието, представящ изгорел остатък от дървената дръжка, 

доказват именно това. След изгарянето, пепелта от изгорелите кости и оръжията са били 

поставени в урната. За да може мечът да се постави в урната, бил начупен на две или 

три части.“ (Попов/Кацаров/Господинов 1921, 32). 

Авторът предполага, че използването на обреда е свързано с келтското нашествие 

в тракийските земи. Същевременно той поставя проблема за етническия произход на 

тези обредни действия: „В всеки случай за нас важи факта, че и у нас се срещат в 

гробовете изкривени копия и мечове, което показва, че с дохождането на келтите в 

нашата земя, те донасят и този обичай. Дали той е практикуван само между тях, или е 

преминал в местните жители (траките) това е един въпрос, който тепърва трябва да се 

реши.“ (Попов/Кацаров/Господинов 1921, 36).  

В следваща своя публикация Рафаил Попов дава сведения за три меча - кат. № А 

18, А 22, А 66, табла А VII/1, А IX/1a-б, А XXIII/3а-б, открити в различни райони на 

България (Попов 1922а, 164-165, 170-171, 177-178, обр. 154, 155а-в, 156-157, 169-171, 

170-171, 183А-Б). Подробното описание на един от тях - кат. № А 18, табло А VII/1, 

позволява на автора да установи принадлежността на оръжието към определен период 

от време: „Страничните ръбове на острата част вървят почти успоредно и само към края 

се приближават за да образуват слабо острие. Така изкован този меч, е бил употребяван 

както за удряне (сечене) така и за мушкане. Следователно той трябва да се отнесе към 

средно-латенско време.“ (Попов 1922а, 177). 

Авторът изказва предположение относно произхода на оръжието: “Предвид на 

голямото му сходство с галските мечове, с голяма вероятност меча от Добролево ще 

трябва да се приема за келтийски. В полза на нашето предположение говори самата 

форма, която отговаря на мечовете от III-I в. пр. Хр. (средно-латенски тип), когaто 
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келтите са били дошли и образували в Тракия държава със столица Тиле (сегашното 

Тулово).“ (Попов 1922а, 177-178). 

В същата публикация Рафаил Попов описва втория меч - кат. № А 22, табло А 

IX/1a-б. Той отбелязва и какви са основанията за датирането му, като прилага към 

публикацията и схема: „През ранно-ла-тенската епоха краят на мечовете е правен 

заострен (обр. 158а). В това отношение ла-тенските мечове още приличат на тия от 

халщатската епоха и са били употребявани еднакво за мушкане и за сеч. При средно ла-

тенско време върхът е слабо заострен (обр. 158б), докато в късно-ла-тенско време той е 

съвсем заоблен (обр. 158в) и бива употребяван изключително като оръжие за сеч. Мечът, 

следователно, от с. Дере трябва да отнесем към средно ла-тенската епоха, която отговаря 

на времето, когато келтите са дошли в България.“ (Попов 1922а, 165, обр. 158а-в)1.  

Рафаил Попов провежда археологическо проучване на два могилни некропола в 

околностите на Байлово, Софийско и Царевец, Врачанско. Разкрити са два гроба и в 

инвентара на всеки от тях влиза меч - кат. № А 4, А 88, табла А I/3, А XXX/2. Те са 

фрагментирани и авторът не дава описание на първоначалната им форма. В 

публикациите отсъстват подробни сведения за характера на погребалния обред, 

осъществен чрез трупоизгаряне (Попов 1922б, 70, 73-75, обр. 58-60/А-Е; Попов 1924, 

112-117, обр. 48-50, 51А-Б, 52А-Е). 

В отделна публикация Рафаил Попов помества сведения за инвентара от гроб, 

разкрит в района на Плевен. Той представлява комплект въоръжение, в който влиза и 

един меч - кат. № А 65, табло А XXIII/2. Откритото оръжие е подробно описано и е 

приложен богат илюстративен материал (Попов 1929, 274-280, обр. 136-142). Авторът 

отбелязва, че „върхът на меча е по-малко заострен…“ и прави заключение за неговата 

принадлежност, определена от формата на острието: „Плевенският меч следователно 

представя средно-латенски тип.“ (Попов 1929, 278-280, обр. 141-142а-б). Рафаил Попов 

датира гроба след обстоен преглед на неговия инвентар. Той констатита, че “фибулата 

от Плевен принадлежи към средно-латенските форми; като е така, ще трябва цялата 

находка да датуваме към това време, т.е. към средно-латенска епоха, която обхваща 

половината на III-то до края на II-то столетие пр. Хр.” (Попов 1929, 280, обр. 136/1-2).  

В същото научно изследване авторът публикува информация за един меч - кат. № 

А 5, табло А II/1а-б, произхождащ от землището на Баховица, Ловешко (Попов 1929, 

282, обр. 145). Той е добре запазен и особеностите на формата на острието позволяват 

да бъде определен периода от време на неговата употреба: “Тъй като през късно-

латенско време острието у меча изчезва, а краят на листа става заоблен, с пълна 

сигурност бихме могли да го датираме към последното столетие пр. Христа.” (Попов 

1929, 282, обр. 145).   

Същият автор дава информация и за гробния инвентар, разкрит в околностите на 

Камбурово (Хасан факъ), Търговищко. Той също представлява комплект от въоръжение 

и снаряжение, в състава на който влиза меч – кат. № А 33, табло А XII/1 (Попов 1933, 

349-353, обр. 97, 98А-Г, 99, 100А-Г, 101). Гробът е датиран по формата на върха на 

неговото острие: “За датирането на тази находка особено значение има мечът. Профилът 

при основата на дръжката, изобщо устройството и издава меча за латенски, а формата на 

върха на листа показва, че имаме работа с средно-латенски тип. Следователно гробната 

находа от Хасанъ-Факъе ще трябва да отнесем към 250-100 г. пр. Хр.“ (Попов 1933, 353, 

обр. 97).   

Рафаил Попов публикува и два комплекта от въоръжение и снаряжение, 

произхождащи от землището на Борован, Врачанско. Той не разполага със сведения за 

техният произход – в статията отсъства информация за наличието на гробни съоръжения 

                                                        
1 Приложената от автора схема е представена в Табло 13а-в.  
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(Попов 1936, 29-32, обр. 2-8). Открити са два меча - кат. № А 8-А 9, табла А III/2, А IV/1, 

които са подробно описани в публикацията. Приложени са и рисунки, илюстриращи 

тяхната форма. За едно от оръжията - кат. № А 9, табло А IV/1, е предложена датировка: 

„Формата на меча, с слабо заострен връх, показва, че находката ще трябва да датуваме 

от средата на III до края на II в. пр. Хр. (Средно-латенско време).“ (Попов 1936, 31-32, 

обр. 5-6). 

Статиите на Рафаил Попов излизат от печат в периода от 1921 г. до 1936 г. и 

отразяват извършената от него изследователска работа за продължителен период от 

време. Наученият принос на автора е безспорен: 

мечовете са публикувани с детайлно описание на тяхната форма и богат 

илюстративен материал;  

предложено е датиране на оръжията в зависимост от формата на върха на острието 

и е използвана съществуващата информация за развитието на латенското въоръжение;  

изброен е състава на комплектите от въоръжение и снаряжение, като отделните 

техни представители са описани подробно; 

дадени са сведения за гробните съоръжения и са изказани предположения относно 

характера на погребалния обред, повлиян според автора от културните влияния, 

съпътстващи нашествието на келтите в земите на Древна Тракия.    

Създаденият траен научен интерес към мечовете като важно нападателно оръжие 

води до публикуването на изследвания и от други автори. В тях отсъства подробното 

описание на оръжията и не е направен опит те да бъдат по-прецизно датирани. 

Отделна публикация съдържа сведения за открития гроб по време на 

археологическо проучване на една могила, разположена в околностите на Белозем, 

Пловдивско2. В състава на неговия инвентар влиза и един меч - кат. № А 6, табло А II/2а-

б, табло 14/12. В статията са описани гробното съоръжение и археологическите 

материали, открити в него (Пеев 1926, 65-81, обр. 5-19). Дадена е информация за 

погребалния обред: „При това, към западната страна на гроба, гдето вероятно е била 

сложена главата на мъртвеца, тъй като гробът е продълговат и има направление от запад 

към изток, се очертаха ясно формите на дъски и греди (самите дъски и греди бяха 

съвършено прогнили и превърнати на прах) каточели е поставян погребален ковчег на 

кладата. Но ковчегът ще да е бил сложен на самата земя или малко над нея (върху греди), 

защото върху пръста на западната страна на изкопа се констатира отпечатана гладката 

повърхност на дъската и формите на кръгли греди (с диаметър 8-10 см.), втикнати в 

пръста.“ (Пеев 1926, 70). Анализът на археологическите материали позволява на автора 

да предположи, че погребението е извършено през периода II- III в. (Пеев 1926, 81).  

Иван Велков публикува кратко научно съобщение за инвентара от гроб, разкрит в 

района на Крива бара, Врачанско. В него са изброени археологическите материали, 

представляващи комплект от въоръжение и снаряжение, към който принадлежи и един 

меч – кат. № А 37. Приложена е само една фотоснимка, на която те са заснети, събрани 

заедно (Велков 1943, 275, обр. 377). 

В отделна публикация на Иван Велков са отбелязани находките, произхождащи от 

землището на Мизия, Врачанско. Не е известно дали те произхождат от отделни гробове. 

Определен е състава на два комплекта от въоръжение и снаряжение, в които влизат два 

меча - кат. № А 52-А 53. В статията отсъства изчерпателно описание на двете оръжия и 

не е приложен илюстративен материал (Велков 1957, 312, обр. 1-3). 

                                                        
2 В статията личното име на автора е със съкращение Ал. Пеев.  
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В кратко научно съобщение е дадена информация за гробове, открити в землището 

на Лесичери, Велико Търновско3. В него отсъстват сведения за погребалния обред и не 

е установено дали двата меча – кат. № А 42-А 43, табла А XV/1а-б, А XV/2, са от отделни 

комплекти от въоръжение и снаряжение. Описана е тяхната форма и са приложени 

рисунки на оръжията (Стефанов 1941, 320-322, обр. 343 а-г, 344 а-б, 345, 346). 

Васил Миков е автор на научно изследване, в което е обобщена наличната 

информация за археологическите материали от желязната епоха (XI-I в. пр. Хр.), (Миков 

1933, 153-163). В него са изброени и мечовете, разкрити в землищата на различни 

селища от България. Авторът съобщава за три меча - кат. № А 11, А 78, които не са 

публикувани с подробно описание и илюстративен материал (Миков 1933, 155, 160-

161). 

 

Създаването на регионални музеи води до активна изследователска дейност в 

отделни райони на България. Извършени са археологически разкопки на надгробни 

могили. Публикувани са разкритите в тях гробни съоръжения и намерения инвентар, в 

който влизат и мечове. 

Димчо Аладжов осъществява проучване на могилен некропол, разположен в 

околностите на Меричлери, Хасковско (Аладжов 1965). Формата на открития меч – кат. 

№ А 51, в гроб 7 в могила I, свидетелства, че той е по-късен от останалите екземпляри, 

открити в българските земи. Тя позволява да бъде констатирано наличието на сходство 

с оръжията, характерни за латенското въоръжение: „Железният меч е близък по форма 

до т. н. „келтски тип“ меч, със сравнително дълга дръжка и извивка във форма на звънец 

при основата на дръжката.“ Авторът прави заключение относно времето на употреба на 

оръжието: „Този тип меч се датира най-често от първите векове пр. н. е. В нашия случай 

имаме по-стара форма оръжие, запазена през римската епоха.“ (Аладжов 1965, 84-85, 

обр. 8-9). 

В публикацията е отделено важно място на погребалния обред, извършен чрез 

трупоизгаряне. Авторът отбелязва, че „…изгарянето става на самото място, на 

естествения терен.“ Мечът и неговата ножница са огънати преди да бъдат поставени в 

кладата. Върху нея е натрупана пръст и е оформен могилния насип (Аладжов 1965, 84, 

115). Некрополът е датиран въз основа на откритият в гробовете инвентар в широки 

хронологически граници: от началото на II в. докъм средата на IV в. Гроб 7 от могила I е 

един от най-ранните – вероятно погребението е извършено в началото на второто 

столетие (Аладжов 1965, 114). 

Александра Димитрова и Недялка Гиздова публикуват резултатите от проведените 

археологически разкопки на могилни некрополи, разположени в района на Панагюрище. 

Те разкриват гробове с обред, извършен чрез трупоизгаряне. В публикацията са описани 

подробно съоръженията, разкрити в хода на проучването (Димитрова/Гиздова 1975). В 

гробния инвентар от некропол 5, могила 1 и могила 4 и некропол 6, могила 4 влизат три 

меча. Тяхното описание е включено в каталога на публикацията. То е придружено с 

графични образи, но отсъства рисунка на меча от некропол 5, могила 4. Той е подобен на 

оръжията с латенски произход: „По своята форма (звънчевиден предпазител в основата 

на дръжката и странични успоредни ръбове по дължината на оръжието) той принадлежи 

към т. нар. келтски тип мечове, каквито са били широко употребявани на север от 

Балкана, особено в Северозападна България, от края на II-I в. пр. н. е.“ 

(Димитрова/Гиздова 1975, 41)4. 

                                                        
3 В статията личното име на автора е със съкращение Ст. Стефанов. 
4 Отсъствието на илюстративен материал в публикацията не позволява мечът да бъде 

включен в настоящето изследване. 
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Разкопки са проведени и в околностите на Кълново, Шуменско. При изкопни 

работи за коригиране на течението на река Камчия е разкрит вероятно гроб. Сред 

намерените археологически материали е и един меч – кат. № А 40, табло А XIV/1. 

Проведено е от Георги Атанасов проучване на терена, разположен в близост до могилата. 

В едно от разкритите съоръжение, което представлява яма, е намерен още един меч – кат. 

№ А 41, табло А XIV/2а-б. Каталогът на публикацията на Георги Атанасов съдържа 

информация за формата на двете оръжия. Приложени са и илюстрации, които я 

онагледяват. Авторът констатира в текстовата част на изследването, че двата меча са 

изработени и използвани в по-ранен период от откритите екземпляри в българските земи 

(Атанасов 1992, 5-15, табла I-X). 

Мечислав Домарадски публикува резултатите от проведените от него разкопки в 

района на Тъжа, Старозагорско. Описанието на гробните съоръжения е придружено с 

чертежи, които онагледяват проучените структури. Разкрити са два комплекта от 

въоръжение в могила 1, гроб 3 и могила 3, гроб 1. В тях влизат и два меча, които са 

датирани от автора. Единият от тях, произхождащ от гроб 3 - кат. № А 76, табло А 

XXVII/1а-б, табло 14/5, е „произведен през късната фаза на ЛТ Ц, т. е. във втората 

половина на II в. пр. Хр.“ Мечислав Домарадски анализира състава на целия гробен 

инвентар и определя конкретен период на извършването на погребенията: „За разлика 

от меча откритото умбо е характерно за късната фаза на латенската епоха (ЛТ Д). Малко 

по-късни са съдовете……според нас ясните им корени в късноелинистическата 

традиция позволяват да ги отнесем в I в. пр. Хр. или в първите десетилетия на I в. сл. 

Хр. Тези съдове определят и датата на оформянето на гробовете и насипването на 

могила № 1.“(Домарадски 1994, 284)5. 

Същият подход е използван и при датирането на гробовете от могила 3, в един от 

които – гроб 1, е открит меч - кат. № А 77, табло А XXVII/2а-б, табло 14/13. Според 

автора „въоръжението е сред най-ранните елементи в комплекса.“ Той отбелязва 

следното: „Мечът с ножница от с. Тъжа може да бъде датиран най-общо в I в. сл. Хр., 

като не е изключена и първата половина на II в. сл. Хр. Тази датировка подкрепя и 

умбото от същия гроб….. Най-късният елемент сред предметите от могила № 3 е 

желязната фибула, открита в насипа…. Фибулата е от вида с подвито краче , който може 

да бъде отнесен най-рано в средата на II в. сл. Хр. Глинените съдове и други открити 

предмети в могила № 3 не противоречат  на следните хронологически граници на тази 

могила – I и II в. сл. Хр.“ (Домарадски 1994, 284-285). 

В своето изследване Мечислав Домарадски демонстрира познаване на 

проблематиката, свързана с латенското въоръжение. Той прави първия сериозен опит в 

българската литература, посветена на мечовете, за синхронизация на откритите оръжия 

с тези, които намират разпространение сред келтите. Предложеното от него датиране на 

гробовете е резултат от анализ на информацията за отделните археологически 

материали, образуващи техния инвентар.  

В отделна публикация Мечислав Домарадски разглежда накратко развитието на 

формите на мечовете от България. То според автора е синхронно с латенското 

въоръжение от други райони на Европа. В илюстративния материал на изследването е 

включено оръжието от Тъжа - кат. № А 76, табло А XXVII/1а-б, табло 14/5, (Domaradzki 

1986, 227-231, fig. 4). 

Георги Китов проучва надгробни могили, разположени в района на Дойренци и 

Смочан, Ловешко. Разкрити са гробове и намереният в тях инвентар вероятно 

представлява комплекти от въоръжение и снаряжение, в които влизат и два меча - кат. 

№ А 21, А 68, табла А VIII/2, А XXIV/2, табло 14/11, (Гущераклиев/Димитрова 2017; 
                                                        

5 Със съкращенията ЛТ Ц и ЛТ Д авторът обозначава среднолатенския период: La Tène C 

– LT C и къснолатенския период: La Tène D - LT D. 
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Китов 1987; Kitow/Pawłow 1987, 17-32, obr. 15, 25). Резултатите от проучването не са 

публикувани.  

Осъществени са археологически разкопки на четири могили, принадлежащи на 

некропол, разположен в землището на Търнава, Врачанско. Разкрити са пет гроба в три 

от могилните насипи. Гробният инвентар, намерен във всеки от четирите от тях, 

представлява комплект от въоръжение и снаряжение, в състава на които влизат мечове 

- кат. № А 82-А 85, табла А XXVIII/3а-б, А XXIX/1-3. Статията, в която са публикувани, 

е с каталог, към който е приложен илюстративен материал. В нея се съдържа 

информация за погребалния обред, извършен чрез трупоизгаряне. Върху гробовете с 

инвентара е натрупана пръст и е оформен могилен насип. Те са датирани в тесните 

хронологически граници от последното десетилетие на II в. пр. Хр. до началото на 20-

те години на I в. пр. Хр. (Теодосиев/Торбов 1995). 

Гавраил Лазов провежда археологическо проучване на надгробна могила, 

разположена между селата Шейново и Ясеново, Старозагорско. Разкрит е гроб, в който 

обредът е извършен чрез трупополагане. Покойникът е погребан заедно с 

въоръжението. Откритият меч - кат. № А 90, табло А XXXI/1а-б, табло 14/4, е датиран 

през периода LT C2 (200-175 г. пр. Хр.) - хронологически рамки, определени от автора. 

В каталога на публикацията е включен целия гробен инвентар като е приложен и 

илюстративен материал. В нея се съдържа информация за разкритото гробно 

съоръжение (Лазов 2010).  

В научните изследвания, отразяващи резултатите от археологическите 

проучвания, се съдържа подробна информация за откритите мечове: 

представено е описание на тяхната форма в каталог; 

приложени са към него образи, които онагледяват всяко от оръжията; 

дадени са сведения и за останалите представители на въоръжението и 

снаряжението, които формират отделни комплекти; 

разгледани са съоръженията, в които са намерени находките; 

отбелязани са особеностите на тяхното депониране по време на погребалния 

обред.  

В публикациите са включени мечове, произведени и използвани през различни 

периоди от време. В научните изследвания е дадена информация за оръжията, но тя е 

недостатъчна за разкриването на еволюцията на формите на изделията. Не са отбелязани 

особеностите при отделните екземпляри, водещи до прехода от един период към друг. 

Същото се отнася и за гробните съоръжения и погребалните обреди. Отсъствието на 

системни археологически проучвания не позволяват да се очертае наличието на 

приемственост. 

 

Музеите, създадени в България, дават възможност за организиране на активна 

събирателска дейност – в техните фондове постъпват археологически материали, 

открити при различни обстоятелства – селскостопански работи, строителни дейности и 

иманярски посегателства. В редица научни изследвания те са публикувани, но авторите 

не разполагат с необходимата информация и техният произход не е разгледан 

изчерпателно.  

Атанас Милчев дава сведения за комплект от въоръжение и снаряжение от 

Алтимир, Врачанско, произхождащ от гроб, датиран през III в. пр. Хр. (Милчев 1958, 

232-236, таблица V, таблица VI, обр. 1-2, 4, таблица VII, обр. 1-3). Описан е подробно 

мечът с кат. № А 1, който е част от неговия инвентар. Приложени са фото-снимки, които 

не са с необходимото качество. Авторът използва въведения от Рафаил Попов критерий 

за определяне на принадлежността на оръжието към определен период от време: „Този 

меч въз основа на изострения си връх може да се отнесе към среднолатенската епоха.“ 
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(Милчев 1958, 233, таблица V, таблица VI, обр. 1-2). Поднесена е кратка информация за 

погребалния обред. Атанас Милчев отбелязва, че „точно на самия терен са открити следи 

от огнище във форма на неправилен кръг.“ Той констатира следното: „В самото огнище 

имало дебел слой от пепел над 10 см и недогорели човешки кости.“ (Милчев 1958, 232). 

Публикацията на Атанас Милчев засилва интереса към комплектите от въоръжение 

и снаряжение. Поставено е началото на активна събирателска дейност, проведена от 

археолозите, работещи в музеите. Водещата роля принадлежи на Богдан Николов – 

уредник в историческия музей във Враца6.  

В отделно научно изследване е публикувана информация за гробния инвентар, 

разкрит в различни райони на област Враца. В него е отбелязано, че голяма част от тях 

представляват комплекти от въоръжение и снаряжение, в които водещо място заемат 

мечовете (Николов 1965, 174-195). Авторът смята, че притежателите на оръжието са с 

несъмнен тракийски произход: „От описаните материали се вижда, че в могилните 

некрополи обикновено са намирани предмети от тракийско въоръжение, накити, глинени 

съдове и предмети от конско снаряжение, което потвърждава, че заедно с тракиеца воин 

е бил погребан и неговия кон. В плоските тракийски гробове много по-рядко се среща 

оръжие. По-богати на тракийско въоръжение са могилните некрополи от втората желязна 

епоха. Заедно с двуострия железен меч в тях неизбежно се явява и юздата на лостове с 

двуделен зъбалец, а също така кривият железен нож, върхове за копия, умбо от щит, 

накити и пр.“ (Николов 1965, 195-196). Мечовете от комплектите от въоръжение и 

снаряжение са публикувани с кратко описание на тяхната форма и снимков материал. 

Открити са в землищата на редица селища: 

Алтимир - кат. № А 2-А 3, табло А I/1-2; 

Борован - кат. № А 10, табло А IV/2; 

Бъркачево - кат. № А 12, табло А IV/3; 

Галиче - кат. № А 15, табло А V/3а-б; 

Камено поле - кат. № А 34, табло А XII/2; 

Комарево - кат. № А 36, табло А XIII/1; 

Лесура - кат. № А 44-А 45, табло А XV/3; 

Мизия – кат. № А 54, табло А XVIII/2а-б; 

Остров – кат. № А 62, табло А XXII/1; 

Паволче - кат. № А 63-А 64, табла А XXII/2а-б, А XXIII/1, табло 14/2; 

Соколаре - кат. № А 69, табло А XXIV/3; 

Търнава - кат. № А 80-А 81, табло А XXVIII/1-2; 

Търнак - кат. № А 87, табло А XXX/1.  

Богдан Николов възприема подхода, използван от Рафаил Попов, за датиране на 

оръжията в зависимост от формата на върха на острието. 

Част от мечовете са „среднолатенски тип…ясно заострен връх на острието.“ 

(Николов 1965, 200): 

кат. № А 63, табло А XXII/2а-б, табло 14/2; 

кат. № А 87, табло А XXX/1. 

При останалите изделия „върхът на острието е по-закръглен и говори за по-късна 

дата през средния и късен латен - края на III и I в. пр. н. е.“ (Николов 1965, 200): 

кат. № А 10, табло А IV/2; 

кат. № А 12, табло А IV/3; 

кат. № А 15, табло А V/3а-б; 

                                                        
6 Богдан Николов оказва съдействие на Атанас Милчев при документирането на 

археологическите обекти от района на Алтимир. Той предоставя на автора на публикацията 
информация за гробния инвентар и погребалния обред на разкопаната могила в района на селото 

(Милчев 1958, 232). 
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кат. № А 62, табло А XXII/1; 

кат. № А 64, табло А XXIII/1. 

В същата публикация се съдържа описание на ножниците на оръжията. То е 

резултат от личните наблюдения на автора, който има възможност да се запознае 

детайлно с изделията, постъпили във фондовете на музея: „При някой от мечовете се 

откриха и части от ножницата, които по-добре са запазени в горната част на оръжието. 

От всички наши находки се вижда, че ножницата е съставена по един и същ начин – от 

две железни пластинки, като страничните ръбове на едната от тях обхващат другата. 

Освен това един железен кант с дълбок жлеб от вътрешната си страна е залавял отвън 

по ръба двете пластинки на ножницата… Горните ръбове на ножницата приемат 

обикновено формата на звънчевидния предпазител в основата на дръжката на оръжието. 

Върху едната плоска страна на ножницата е занитена желязна скоба, през която е 

минавал коланът за прикрепяне на меча към тялото на боеца. От другата плоска страна 

на ножницата пък са споявани или изчуквани различни орнаменти.“ (Николов 1965, 200, 

обр. 21д, 39).  

Недостатък на научното изследване на Богдан Николов е отсъствието на по-

подробни сведения за всеки от мечовете. Илюстративният материал е представен от 

фото-снимки, които не са с добро качество. Отсъстват рисунки, които да представят 

детайлно всяко едно от оръжията. Сведенията за гробните съоръжения и погребалният 

обред са оскъдни, авторът не разполага с по-голям обем от информация. 

Богдан Николов дава сведение за комплект от въоръжение и снаряжение, разкрит в 

землището на Галатин, Врачанско. В него влиза и един меч - кат. № А 14, табло А V/2. 

Комплектът произхожда от гроб, датиран в края на II в. пр. Хр. и началото на I в. пр. Хр. 

Оръжието не е описано подробно, приложената фотоснимка не е качествена (Николов 

1969, 14-16, обр. 10). 

Същото важи и за гробния инвентар от Софрониево, Врачанско, разкрит в 

местността Балеви ливади и датиран през II в. пр. Хр. Той представлява комплект от 

въоръжение и снаряжение, част от който е един меч – кат. № А 71, (Николов 1971, 16-20, 

обр. 9-11). В публикацията се съдържа информация и за гробните съоръжение и 

погребалният обред: „Освен в могили тракийските войни са били погребвани и направо 

в земята. Такова едно тракийско гробище бе разкрито преди няколко години на запад от 

Софрониево в м. Балеви ливади. При изкопи на основи за стопански постройки, на 

дълбочина около 0,60 м тук бяха разкрити два тракийски гроба. Погребенията са 

извършвани чрез изгаряне на трупа, станало на специално място, а сетне обгорените 

кости и пепелта, заедно с оръжието на бойците са поставяни в плитко изкопани ями. В 

единия от разкритите гробове са намерени: двуостър железен меч, закривен железен нож 

с част от ножница, желязно умбо от щит, желязна юзда и два върха за копие.“ (Николов 

1971, 16). 

В самостоятелно научно изследване са публикувани археологическите материали, 

произхождащи от три гроба, намерени случайно в местността Стубленски връх при 

Софрониево, Врачанско. В инвентара на всеки от тях влиза по един меч - кат. А 72-А 73, 

табло А XXV/1а-б, 2а-в, който също е от комплект от въоръжение и снаряжение. 

Оръжието от един от гробовете не е запазено при неговото откриване и то не е 

документирано. Мечовете са публикувани с описание на особеностите на тяхната форма 

и са приложени графични образи. В публикацията се съдържат сведения за гробните 

съоръжения и погребалният обред. Всеки от гробовете представлява яма, в която е 

поставен съд с кремираните кости. До него е подреден останалия инвентар. Над нея не е 

издигнат насип от пръст и не е оформена могила (Николов 1981, 36, 38, 40, обр. 4а-з, 5а-

д, обр. 6а-ж). 
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Богдан Николов публикува и инвентара на гробове, разкрити при селскостопанска 

работа и строителна дейност в землищата н Койнаре, Плевенско и Осен, Врачанско 

(Николов 1990, 21-25, обр. 9а-г, 10а-г, 11а-д, 12а-г, 13а-б, 14а-б, 15). В тях също са 

депонирани комплекти от въоръжение и снаряжение с мечове – кат. № А 35, А 60-А 61, 

табла А XII/3а-в, А XXI/2-3, Г V/2а-б. Публикацията съдържа кратко описание на 

оръжията и към него са приложени графични образи и фото-снимки. Сведенията за 

погребалния обред са оскъдни, авторът не разполага с по-подробна информация. За 

гробното съоръжение от Койнаре той предполага, че представлява „плосък гроб с 

трупоизгаряне.“ (Николов 1990, 23). Двата гроба от Осен са датирани през II-I в. пр. Хр. 

За характера на гробните съоръжения е използувана същата терминология - „плоски 

гроба с трупоизгаряне.“ (Николов 1984, 11, 71; Николов 1990, 21). 

Публикуван е от Богдан Николов комплект от въоръжение и снаряжение от 

Оряхово, Врачанско, в който фигурира меч - кат. № А 59, табло А XXI/1. 

Археологическите материали са инвентар от гроб, датиран в края II в. пр. Хр. Към 

описанието на оръжието е приложен графичен образ. Характерът на погребалния обред 

не е установен и в публикацията отсъстват сведения за него (Николов 1993, 19-22, обр. 

5а-в, 6). 

В научните изследвания на Богдан Николов е поднесена важна информация за 

комплектите от въоръжение и снаряжение, неделима част от които представляват 

мечовете. Част от оръжията са публикувани без подробно описание на особеностите в 

тяхната форма и илюстративният материал не е с необходимото качество. Комплектите 

представляват инвентар от отделни гробове, открити в различни райони. Предложената 

от Богдан Николов датировка свидетелства, че преобладаващото количество от 

изделията са от LT D. Гробовете, от които произхождат, са от Северозападна България – 

от територията, заключена между реките Огоста и Искър.  

Богдан Николов за разлика от авторите, изброени по-горе, е категоричен - оръжията 

са с несъмнен тракийски произход. Тяхната поява не е резултат от трайното отсядане на 

келтите в района на Северозападна България и промяна на етническия състав на 

населението. Неговата концепция постепенно е възприета и от останалите изследователи 

на културното наследство на траките, част от което е и тяхното въоръжение. 

Информацията за формата на мечовете като важно нападателно оръжие е обогатена 

от научните изследвания и на други автори. В техните публикации е представено кратко 

описание. Илюстративният материал не винаги е с необходимото качество и е 

невъзможно да се определят всички особеностите на формата на оръжията.  

Людмил Гетов дава сведения за комплект от въоръжение, състоящ се от железен 

меч – кат. № А 32, табло А XI/5 и бронзов шлем, открити в района на Казанлък (Гетов 

1962, 41-43, обр. 1-3). Те са намерени по време на строителна дейност, като в 

публикацията не е споменато, че са гробен инвентар – авторът не разполага с повече 

информация (Гетов 1962, 41-42, обр. 1). Датирането на меча е определено от формата на 

неговото острие: „среднолатенска епоха – 250-100 г. пр. н. е.“ (Гетов 1962, 42). Авторът 

използва научния подход, въведен от Рафаил Попов.  

В изследването на Георги Александров е публикуван комплект от въоръжение и 

снаряжение от гроб, разкрит в района на Стубел, Монтанско (Александров 1975, 70-72, 

обр. 2-5). Той датира меча - кат. № А 75, табло А XXVI/2а-б, който е част от гробния 

инвентар, като също използва подхода на Рафаил Попов: „Неговият заоблен връх го 

приближава до мечовете…., които се отнасят към I в. пр. н. е.“ (Александров 1975, 70-

71, обр. 2). В същата статия е дадено описанието на още един меч - кат. № А 17, табло А 

VI/2a-б. Авторът смята, че оръжието принадлежи на определен период от време: „Върхът 

на меча е слабо заострен…Този тип мечове се датират към 250-100 г. пр. н. е.“ 

(Александров 1975, 68-69, обр. 1). 
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Соня Лазарова публикува две оръжия – кат. № Б 2-Б 3, табла Б I/2, Б II/1, 

съхранявани във фондовете на Регионален исторически музей-Плевен. Тяхното 

конкретно местонамиране е неизвестно и е невъзможно да се определи дали са част от 

комплект от въоръжение и снаряжение (Лазарова 1987, 12-13, табло I, 2-3а-б). Тя също 

използва подхода на Рафаил Попов за датиране на оръжията. Според нея „мечовете от 

Плевен следва да отнесем към къснолатенската епоха, II-I в. пр. н. е., когато острието е с 

леко заоблен връх и мечът служи само за удар.“ (Лазарова 1987, 13). 

Няколко комплекта от въоръжение и снаряжение се съхраняват в Национален 

исторически музей-София (Lazov 2004, 295-297, Nr. 257-258, 260-263, 265a-b). В тях 

влизат и четири меча - кат. № A 47-A 50, табла A XVI/2, A XVII/1-2, A XVIII/1. Два от 

тях са публикувани от Гавраил Лазов. Дадено е описание на формата им и е приложен 

снимков материал (Lazov 2004, Nr. 262-263). 

Галена Радославова дава информация за комплект въоръжение, открит в 

околностите на Езерче, Разградско, придружена с графични образи и фото-снимки. 

Мечът с кат. № A 23, табло A IX/2 и останалите оръжия са датирани в периода II-I в. пр. 

Хр. (Радославова 2005, 277-280, обр. 1а-б, 2а-б, 3а-б). 

В публикацията на Нели Танчева-Василева е отбелязано, че от района на Кабиле 

произхождат шест меча. Два от тях - кат. № A 26-A 27, табло A X/2-3, са от гробове. 

Произходът на останалите четири - кат. № A 28-A 31, табло A XI/1-4 е неизвестен. В 

статията отсъства подробно описание на всяко от оръжията, не са посочени и техните 

размери. Приложен е единствено графичен илюстративен материал, които е 

недостатъчен за определянето на особеностите във формата им (Танчева-Василева 2007, 

39-40, табла III-IV). 

Йордан Анастасов публикува три меча - кат. № A 56-A 58, табла A XIX/2, A XX/1-

2, от района на Ново село, Великотърновско. Неустановен е произходът им. Те вероятно 

принадлежат на отделни комплекти от въоръжение, представляващи гробен инвентар. 

В статията са представени графични образи. Лошото състояние на изделията не 

позволяват на автора да ги датира в строго определени хронологически граници 

(Anastassov 2008а, 21-22, 29, pl. 2/30-32). 

Публикувани са известен брой мечове, открити в рамките на Северозападна 

България. Те са включени в каталога на отделна публикация и тяхното описание е 

придружено с графични образи (Торбов 2000). Оръжията произхождат от землищата на 

няколко селища:  

Бистрилица – кат. № A 7, табло A III/1а-б; 

Галиче - меч – кат. № A 16, табло A VI/1a-б, табло 14/10; 

Добруша - кат. № A 19-A 20, табла A VII/2, A VIII/1; 

Еница - кат. № A 24, табло A X/1;  

Криводол - кат. № A 38, табло A XIII/2; 

Крушовица - кат. № A 39, табло A XIII/3а-б; 

Лом – кат. № Б 1, табло Б I/1;  

Мездра - кат. № A 46, табло A XVI/1; 

Мизия - кат. № A 55, табло A XIX/1; 

Попица - кат. № A 67, табло A XXIV/1; 

Търнава – кат. № A 86, табло A XXIX/4; 

Чирен - кат. № A 89, табло A XXX/3. 
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Мечовете не са открити при археологически проучвания и само за част от тях е 

известно, че са от отделни комплекти от въоръжение и снаряжение, за които се 

предполага, че са гробен инвентар7.  

Комплект от въоръжение и снаряжение, в което фигурира и един меч - кат. № Б 7, 

табло Б IV/1а-б, се съхранява в Römisch-Germanischen Zentralmuseums – Mainz (RGZM). 

Неговото местонамиране е неизвестно, предполага се че произхожда от гроб, разкрит в 

Северозападна България. В отделна публикация са разгледани особеностите на формата 

на оръжието и тези на останалите представители от комплекта. Приведени са аналози от 

България и съседните балкански страни. Статията е с богат илюстративен материал – 

фотоснимки и графични образи. Мечът е датиран в периода LT D1 

(Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 159-210). 

 

Част от оръжията са притежание на частни сбирки и колекции. В отделни научни 

изследвания те са публикувани с илюстративен материал. Затруднението при тяхното 

датиране е породено от отсъствието сведения за обстоятелствата, довели до откриването 

им. Не са известни останалите представители на въоръжението и снаряжението, с които 

са намерени. Те вероятно произхождат от гробове, но не са документирани 

съоръженията, в които е извършено погребването.  

Притежание на сбирка „Ватеви“ са 16 меча: 

кат. № В 1, табла В I/1а-б, В II/1а-б, 2а-б, В III/1а-б, 2а-б, табло 14/1; 

кат. № B 2, табла B IV/1, B V/1а-б; 

кат. № B 3, табла B IV/2, B VI/1а-в; 

кат. № B 4, табла B IV/3, B VII/1а-в;  

кат. № B 5, табла B VIII/1, B IX/1а-в;  

кат. № B 6, табла B VIII/2, B X/1а-в; 

кат. № B 7, табла B VIII/3, B XI/1а-в; 

кат. № B 8, табла B XII/1, B XIII/1а-в;  

кат. № B 9, табла B XII/2, B XIV/1а-в; 

кат. № B 10, табла B XII/3, B XV/1а-в;  

кат. № B 11, табла B XII/4, B XVI/1а-в;  

кат. № B 12, табла B XVII/1, B XVIII/1а-в;  

кат. № B 13, табла B XVII/2, B XIX/1а-в;  

кат. № B 14, табла B XVII/3, B XX/1а-г;  

кат. № B 15, табла B XVII/4, B XXI/1а-в;  

кат. № B 16, табла B XXII/1а-в, B XXIII/1а-б, 2а-в, B XXIV/1а-б, 2а-б, B XXV/1а-

г, табло 14/9.  

В научно изследване (публикувано на български е английски език) са описани 

особеностите на тяхната форма и е приложен снимков материал. Представени са 

графични образи само за две от оръжията. Направен е опит мечовете да бъдат датирани 

в периодите L  B2, LT С и LT D. Отсъствието на информация за произхода на отделните 

екземпляри и за останалите представители на въоръжението и снаряжението, които 

вероятно са намерени с тях, не позволява на автора да оформи категорични заключения 

(Торбов 2016, XV-XVIII; Torbov 2018, XV-XVIII). 

                                                        
7 Не е извършено фотозаснемане на всички мечове. Единствената документация са 

графичните изображения. Те определят особеностите на формата на два от мечовете - кат. № A 

16, A 19, табла A VI/1a-б, A VII/2, които са откраднати от реставрационното ателие на 

Регионален исторически музей-Враца. Публикуван е и меч, съхраняван в музея в Лом – кат. № 

Б 1, табло Б I/1. Неизвестно е местонамирането на оръжието. Вероятно то не е открито в района 

на града, а е предадено на музея от Богдан Николов. 
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Мечът с кат. № B 17, табло B XXVI/1, е притежание на колекцията на Жени 

Стайкова и Николай Николов. Неговото описание е придружено с определяне на 

периода, през който е в употреба – „този вид мечове е водещ за края на периода С на 

летенската култура.“ (Шалганова 2012, кат. № 32).  

Два от мечовете – кат. № В 18-19, табла B XXVI/2, XXVII/1а-в, B XXVIII/1а-г, B 

XXIX/1a-д, табло 14/14, са от колекция „Арес”. Изказано е предположението, че единият 

от тях - кат. № В 19, табла B XXVIII/1а-г, B XXIX/1a-д, табло 14/14, е произведен и 

използван в периода края на III – началото на II в. пр. Хр. (Konova/Avramova 2004, 299, 

Nr. 273). Необходимо е да бъде променено датирането въз основа на по-обстоен преглед 

на особеностите на формата на оръжието.  

 

Отделни мечове, които са добре запазени, предизвикват по-траен научен интерес. 

Тяхната форма, начинът на изработка и произходът им са разгледани в самостоятелни 

изследвания. В тях е дадена подробна информация за оръжията, която е придружена с 

илюстративен материал. 

Сведения за един меч - кат. № А 74, табло А XXVI/1а-б, открит в района на Стара 

Загора, са дадени в няколко публикации (Буюклиев/Димитров/Николов 1965, 135, обр. 

31-32; Домарадски 1984, 142; Tačeva-Hitova 1978, cat. № 46, fig. 4–5). Той също е част от 

гробен инвентар, открит е в могила при селскостопанска работа. Оръжието се отличава 

със своята умело изработена ножница, върху която е гравиран надпис. В самостоятелно 

научно изследване са представени особеностите на формата на меча и неговият 

произход. Изделието е датирано през втората половина на I в. пр. Хр. Разгледани са 

предположенията, наложили се при разчитането и тълкуването на надписа. Възприето е, 

че оръжието е произведено в тракийска работилница, но е налице келтско влияние, при 

неговата изработка (Dana/Kamiševa/Theodossiev 2016). 

Мечът от Паволче, Врачанско – кат № I/А 63, табло А XXII/2а-б, табло 14/2, също 

е предмет на научно изследване. Обърнато е специално внимание на неговата ножница, 

която е с гравиран орнамент. Изказано е предположението за принадлежността на 

оръжието към LT С1. Основание за датирането е формата на елемента за окачване на 

меча на колан и наличието на тройните пръстени, които укрепяват ножницата 

(Megaw/Megaw/Theodossiev/Torbov 2000). 

Публикувана е подробна информация за един меч – кат. № Б 6, табло Б III/1а-в, 

табло 14/3, съхраняван във фондовете на Регионален исторически музей-Русе. На анализ 

са подложени особеностите на неговата форма и тези на ножницата му, която е с 

гравиран орнамент. Фиксирани са конкретните хронологически рамки на производство 

и употреба на меча - LT C2 (Аnastassov 2007, 169-173, fig. 3-7, pl. 2). 

 

Излизат от печат научни изследвания с обобщителен характер. В статията на 

Маргарита Тачева-Хитова е събрана информация за мечовете, открити в България. 

Приложен е снимков материал, който не е с добро качество. Оръжията са включени в 

каталог, в който не са описани особеностите на тяхната форма и не са посочени размери 

(Taceva-Hitova 1978). 

Йордан Анастасов публикува археологически материали от Регионален 

исторически музей-Шумен и Регионален исторически музей – Русе (Аnastassov 2007; 

Anastassov 2008а). Той обръща специално внимание на мечовете с кат. № А 40-41, табло 

А XIV/1, 2а-б и кат № Б 6, табло Б III/1а-в, които се съхраняват в техните фондове. В 

отделна публикация същият автор изказва предположение за оръжието, с което е 

препасан конника, представен върху стенописа на гробницата при Свещари. Според 

автора то е с форма подобна на тази на келтските мечове (Anastassov 2008b). В друга 
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статия той разглежда находките, произхождащи от България, за които предполага, че са 

с латенски произход (Anastassov 2011). В нея отново са коментирани оръжията, 

съхранявани музеите в Шумен и Русе - кат. № А 40-41, Б/6, табла А XIV/1, 2а-б, Б III/1а-

в, табло 14/3. 

Отделни публикации са посветени на мечовете, открити в Северозападна България 

(Торбов 2000; Торбов 2005а). Разгледани са тяхната форма и спецификата на украсата 

им (Торбов 2005в). В научни изследвания са описани и останалите елементи от 

комплектите от въоръжение и снаряжение – ножовете (Торбов 1993; Торбов 1997; 

Торбов 2005д; Торбов 2018), върховете и накрайниците от копия (Торбов 2003), 

ризниците (Torbov 2004), токите от колан и коланите-верижки (Торбов 2005г), шпорите 

(Torbov 1998) и юздите (Торбов 1998). Тяхното датиране и произход са предмет на 

самостоятелна публикация (Torbov/Anastassov 2008). 

Проблематиката за мечовете е застъпена и в докторската дисертация на Христо 

Буюклиев за нападателното въоръжение в Древна Тракия (края на XII в. пр. н. е. - 45 г. 

н. е.), (Буюклиев 1981а). Нейното публикуване би предизвикало научна дискусия 

относно развитието и приемствеността на военното дело на траките през желязната 

епоха. 

Монографията на Мечислав Домарадски е посветена на културно-историческото 

наследство на келтите. Той разглежда редица важни проблеми, свързани с тяхното 

нашествие на Балканския полуостров и създадените контакти с местното тракийско 

население (Домарадски 1984). Авторът анализира произхода и състава на 

въоръжението, неделима част от което представляват мечовете. Той описва изменението 

на техните форми и усъвършенстването им като оръжие (Домарадски 1984, 36-39, 141-

142, рис. 10-11, 35-37). 

В доктората на Никола Теодосиев са изброени археологическите материали, 

включително и мечовете, произхождащи от Северозападна България. Голяма част от тях 

произхождат от гробове и авторът разглежда техният инвентар в контекста на 

тракийските погребални обреди (Теодосиев 1998; Theodossiev 1996; Theodossiev 2000). 

Проблематиката за технологичната изработка на мечовете, открити в България, 

също намира място в научната литература (Vasilev/Petrov 1978, 338-343). Необходимо е 

да бъдат извършени нови експериментални изследвания, които да потвърдят и 

доразвият направените от авторите изводи за оръжейното производство в тракийските 

земи. 

Zenon Wozniak подлага на научен анализ находките с латенски произход, 

произхождащи от източните части на Балканския полуостров. Обособени са две 

хронологически групи. Първата обхваща периода – IV-III в. пр. Хр. и е определена от 

келтската инвазия и съществуването на държавата със столица Тиле. Втората е от II в. 

пр. Хр. – I в. и е свързана със социално-икономическия и културен просперитет на 

келтската племенна общност - скордиски, установила се на Балканите. Обособена е 

културната група Падеа-Панагюрски колонии въз основа на разглеждането на мечовете 

и останалия археологическите материали от Северозападна България и Olténie – Румъния 

(Домарадски 1984, 8; Wozniak 1974; Wozniak, 1976). 

Проблемите за развитието на торевтиката през периода от време, в който мечовете 

намират най-голямо разпространение – II-I в. пр. Хр., също намира трайно място в 

научната литература. Отразено е разнообразието от форми и украса на съдовете и 

апликациите (фалерите) от сребърните съкровища от Галиче и Якимово. Обърнато е 

внимание на изображенията върху тях, свидетелстващи за наличието на самобитен 

тракийски художествен стил (Маразов 1979; Торбов 2012а).  
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Прегледът на научните изследвания, посветени на мечовете от България, водят до 

важни обобщения. Оръжията влизат в комплекти от въоръжение и снаряжение, 

произхождащи от територията на Древна Тракия на юг от река Дунав и на изток от река 

Тимок. Те са изработени от тракийски майстори, притежаващи големи професионални 

умения. Появата на мечове, сходни на латенски образци, е резултат от наличието на 

чуждо влияние. Част от тях са продукт на местно производство. Употребата им е 

определена от настъпилите промени във военната тактика вследствие на установяването 

на келтите на Балканския полуостров. Тяхната инвазия не води до трайно заселване и не 

е променен характерът на традиционната тракийска култура (Николов 1965; Николов 

1981; Николов 1990; Торбов 1997, 15-46; Торбов 1998, 11-43; Торбов 2000; Торбов 2003, 

51-68; Торбов 2005а; Торбов 2005в; Торбов 2005г; Торбов 2005д; Торбов 2018; Torbov 

1998; Torbov 2004). 

 

Значимостта на мечовете като важно нападателно оръжие е определена и от 

комплектите от въоръжение и снаряжение, произхождащи от съседните балкански 

страни.  

Информация за мечовете, разкрити на територията на Сърбия, е представена в 

научните изследвания на Jovan Todorović.  

Два меча са открити при археологическото проучване на некропол в Ритопек, 

општина Гроцка, округ Белград. Единият от тях е датиран – II-I в. пр. Хр., а вторият – I 

в. пр. Хр. (Тодоровиħ 1966, 156, т. V/15-16). 

В Ритопек е проучен гроб от началото на I в. пр. Хр., с погребален обред 

трупозигаряне. В неговия инвентар влизат два комплекта от въоръжение с два меча 

(Тодоровиħ 1974, 79, 82, сл. 1-2). 

При археологическите разкопки на некропола в Роспи Ћупрjа, општина Палилула, 

округ Белград е разкрит гроб 39 с погребален обред трупоизгаряне. В инвентара му влиза 

и един меч, датиран в I в. пр. Хр. (Тодоровиħ 1967, 194, сл. 3).  

Важно значение имат резултатите от проучването на некропола в квартал 

Karaburma в Белград. Погребалният обред – трупоизгаряне, е документиран при по-

голяма част от гробовете. Само в отделни случаи е извършено трупополагане. Костните 

останки са положени в ями. Етническият произход на погребаните е свързан с келтската 

племенна общност на скордиските (Todorović 1972).  

Въз основа на разкрития инвентар гробовете са определени към отделни периоди 

от време. Тези от тях, в които влизат мечове, са от: 

период III (280-85 г. пр. Хр.), първа фаза (280-200 г. пр. Хр.), (Todorović 1972, 17, 

26, 40-41; t. VIII, grob 22/2-3; t. XXII, grob 62/1 - преход към втора фаза; t. XLI, grob 325/1-

2 – преход към втора фаза); 

период III (280-85 г. пр. Хр.), втора фаза (200 – 85 г. пр. Хр.), (Todorović 1972, 18-

19, 22, 27-29, 34-35; t. X, grob 26/2; t. XII, grob 29/5; t. XVI, grob 41/6; t. XXIV, grob 66/9; 

t. XXV; grob 71/1-2; t. XXXIII, grob 111/4); 

период IV (85 г. пр. Хр. - 15 г.), (Todorović 1972, 14-15, 24, 30-32, 39; t. V, grob 13/1-

2; t. XIX, grob 51/2; t. XXVII, grob 92/8-9; t. XXX, grob 97/12; t. XXXVIII, grob 222/1).   

Jovan Todorović предлага в отделно научно изследване типология за мечовете, 

произхождащи от Балканския полуостров (Todorović 1965). 

 

Мариja Jовановиħ също публикува археологически материали с латенски 

произход.  

Комплект от въоръжение, в който влизат два меча, е открит в района на Бачко 

градиште, општина Бечеj, Jужнобачки округ. Той вероятно е инвентар от гроб, датиран 

в късната фаза на среднoлатенския период - LT C2 (Jовановиħ 1991, 29, 33, т. I/1-2).   
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Меч е намерен и в гроб 3 при Сурчин, округ Белград. Оръжието принадлежи на 

късната фаза на среднoлатенския период - LT C2 (Jовановиħ 1993, 42, 45, т. II/5). 

Публикувани са и няколко меча от гробове от територията на Срем 

(северозападната част на Сърбия и източната част на Хърватия) и Бачка (северозападната 

част на Сърбия - автономната област Войводина и южната част на Унгария). Въз основа 

на тяхната форма те са датирани през LT C и LT D (Jоvanović 2003, 288-290, 298-299, т. 

II/3-4, III/1-5, V/2).  

 

Информация за откритото въоръжение се съдържа и в публикациите на Петар 

Поповиħ. 

Той анализира археологическите материали, открити в Ћердап – североизточната 

част на Сърбия на границата с Румъния. Сред тях са и три меча от среднолатенския и 

къснолатенския периоди (Поповиħ 1991, 166-171, сл. 1/1-2, 2/1-2, 4/10) 

В района на Брестовик, општина Гроцка, округ Белград е разкрит гроб. Неговият 

инвентар представлява комплект от въоръжение, в който влиза и един меч (Крстиħ 1959, 

47, 50, т. I/1-2). Археологическите материали са анализирани и са датирани в периода LT 

C1 (Поповиħ 1994, 52-53, сл. 1-2).  

Публикувано е въоръжение с три меча с неизвестен произход. То вероятно е от 

гробове, разкрити в района на Срем (северозападната част на Сърбия и източната част на 

Хърватия). Комплектите са датирани в периода LT C2 (Поповиħ 2010, 85-86, сл. 1, т. I/1а-

d, II/1a-b, III/1a-b). 

Проблематиката за келтското въоръжение, включително и мечовете, открити в 

Източна Сърбия, са разгледани в отделна публикация (Поповиħ/Сладиħ 1997, 101-111, 

сл. 2/3-5, 3/1-2). 

Анализът на археологическия материал с латенски произход води до обособяването 

на две келтски групи в централните и западни райони на Балканския полуостров. 

Източната включва като цяло територията на Сърбия и хронологията на нейното 

развитие е фиксирана от етапите Beograd 1, Beograd 2 и Beograd 3, (Табло 13/2а-в). Те 

съответстват на LT B2, LT C и LT D за Средна Европа. Резултатите от проучването на 

некропола в Karaburma в Белград, както и тези от други райони, водят до обособяването 

на тази група. Мечовете, открити в гробовете от Сърбия, са определени като 

принадлежащи на отделните етапи (Bozic 1981; Guštin 1984). 

Предложена е хронология и за западната група, като база за определяне са 

резултатите от археологическите разкопки на гробовете от некропола при Mokronog, 

разкрит в югоизточната част на Словения. Определени са отделни периоди от LT B2 до 

LT D (Božič 2008; Guštin 1977; Guštin 1984).   

Голяма част от археологическите материали, намерени в Сърбия, се свързват с 

политическото и културно обособяване на келтската племенна общност - скордиски. 

Нейното ядро е разположено в междуречието на реките Сава и Драва. През III в. пр. Хр. 

тя достига високо ниво в своето социално-икономическо развитие. В археологическите 

и историческите изследвания са разгледани проблемите за културното наследство на 

скордиските и тяхното заселване на Балканския полуостров (Поповиħ/Сладиħ 1997; 

Jоvanović 1992; Popović 1987а; Popović 1987b; Popović 1993; Popović 1999; Popović 2002; 

Popović 2004; Popović 2006; Popović 2009; Todorović 1974).  

 

На територията на Румъния също са открити гробове, в инвентара на които влизат 

мечове.  

Constantin Nicolăescu-Plopşor публикува комплекти от въоръжение и снаряжение. 

В техния състав фигурират мечове, произхождащи от районите на Călăraşi, judeţul 

Călăraşi; Corlate, Gogoşiţa, Orodel, judeţul Dolj; Drobeta-Turno Severin, Gârla Mică, Şimian, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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judeţul Mehedinți и Dobrosloveni, judeţul Olt (Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 18-30, pl. I/3, 

II/1, III/1, IV/1-2, 4, 9, 13, V/12), (Табло 9, Табло 10). 

Информация за резултатите от археологическото проучване на могилен некропол в 

района на Popeşti, judeţul Giurgiu е дадена от Alexandru Vulpe. В мogila 4 е разкрит гроб, 

в инвентара на който влиза и един меч (Vulpe 1976, 201-203, fig. 13).  

Публикувано е въоръжение и снаряжение с един меч от Călan, judeţul Hunedoara. 

To e от инвентар от гроб, датиран I в. пр. Хр. – I в. (Rustoiu/Sîrbu/Ferencz 2002, 112, 115, 

fig. 6a-b). 

Сведения за въоръжение от района на Padea, judeţul Dolj се съдържат в 

публикацията на Dorel Bondoc. В нея са представени два меча от II-I в. пр. Хр. (Bondoc 

2008-2009, 140-141, fig. 1/1-2). Авторът дава информация и за комплект от въоръжение и 

снаряжение, разкрит в околностите на Perişor, judeţul Dolj. Откритите два меча са 

датирани в края на II – началото на I в. пр. Хр. (Bondoc 2010, 252-253, fig. 1-7). 

Комплект от въоръжение и снаряжение произхожда от района на Silivaş, judeţul 

Cluj. В отделни публикации на Aurel Rustoiu са анализирани неговите представители. В 

състава му влиза и един меч, който е от края на IV и първите десетилетия на III в. пр. Хр. 

(Rustoiu 1994; Rustoiu 2013, 213, fig. 1, 9). 

В района на Racoviţa, judeţul Vâlcea също е открит комплект от въоръжение и 

снаряжение. Той произхожда вероятно от гроб от II - I в. пр. Хр. Един меч е 

част от неговия инвентар (Sîrbu/Borangic 2015, 371-372, fig. 1/2, 2/1).   

В отделна публикация са представени оръжия, произхождащи от различни райони. 

Включените в нея мечове са част от комплекти от въоръжение и снаряжение 

(Borangic/Bădescu 2014, 72-75).  

 

Aurel Rustoiu разглежда проблемите за оръжието, използвано от даките и открито 

в отделни некрополи в Румъния. Приведени са аналози и от съседните балкански страни. 

Определено е важното място на мечовете в комплектите от въоръжение и снаряжение 

(Rustoiu 2002, 11-62, fig. 2/1-6, 13, 22/7, 26/2, 27/1, 35). Те са анализира и в други 

публикации на същия автор, като акцентът е поставен на находките от румънска 

територия. Определени са тези оръжия, които формират отделните комплекти, 

използвани от келтите и даките през II–I в. пр. Хр. (Rustoiu 2007, 71, fig. 1, 7/1-2; Rustoiu 

2008, 142-163, fig. 73-75/1-2). 

В други свои публикации Aurel Rustoiu също се спира на проблематиката на 

въоръжението, използвано на север от Дунав. Разгледани са разпространението му и 

хронологическите граници на използване (Rustoiu/Sîrbu 1999; Rustoiu 2001; Rustoiu 2006; 

Rustoiu 2016; Rustoiu 2018).  

 

В научните изследвания на Valeriu Sîrbu, свързани с племенната общност на даките, 

се съдържат сведения за резултатите от проведените археологически разкопки от неговия 

екип и други проучватели. Разгледани са редица проблеми за откритите оръжия от 

територията на Румъния (Sîrbu 1993; Sîrbu 1994; Sîrbu 1996; Sîrbu/Rustoiu/Crăciunescu 

1999; Sîrbu/Florea 2000; Sîrbu 2006; Sîrbu/Arsenescu 2006; Sîrbu/Luca/Roman 2007a; Sîrbu/ 

Luca/ Roman/ Purece/ Diaconescu/ Cerişer 2007b; Sîrbu 2011; Sîrbu/Dăvâncă 2012; 
Sîrbu/Roman 2013; Sîrbu/Borangic 2015; Sîrbu/Borangic 2016a; Sîrbu/Borangic 2016b).  

 

Различни аспекти от проблематиката за въоръжението на даките са застъпени в 

публикациите на Cătălin Borangic. Научните дирения на автора са насочени към 

анализирането на археологическия материал не само от Румъния, но и от други райони 

на Балканския полуостров (Borangic 2008a; Borangic 2008b; Borangic 2009a; Borangic 

2009b; Borangic 2009c; Borangic 2013; Borangic/Paliga 2013; Borangic/Bặdescu 2014; 
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Borangic 2014a; Borangic 2014b; Borangic/Berzovan 2015; Borangic/Marius/Marius 2015; 

Borangic/Barbu 2017).  

Появата на част от мечове на север от Дунава е обяснена в румънската научна 

литература като резултат от развитието и обособяването на дакийската племенна 

общност. Отчетено е наличието на келтско културно влияние на територията на днешна 

Румъния вследствие на установените контакти с населението, обитаващо територията на 

юг от реката. 

 

Мечове са открити и в други райони на Балканския полуостров и на територията в 

близост до него. Могат да бъдат посочени няколко примера за публикувани екземпляри 

през последните години. 

Marko Dizdar дава информация за меч, открит при Gaćište до Virovitica, Virovitičko-

podravska županija - Хърватия. Особеностите във формата на оръжието позволяват то да 

бъде датирано в периода LT D1 (Dizdar 2009, 155-166, fig. 1). 

Същият автор публикува резултатите от проучения некропол в района на 

Zvonimirovo - Veliko polje, Virovitičko-podravska županija - Хърватия. Разкрити са 

няколко гроба с комплекти от въоръжение – grob LT2, grob LT4 и grob LT12. В техния 

състав влизат няколко меча, които са от LT C2 (Dizdar 2013, 76-122, 392, 396-397, 410, т. 

2, 6, 20). 

Меч произхожда и от гроба, разкрит при Mali Bilač, Požeško-slavonska županija - 

Хърватия. Гробният инвентар от LT D1 е публикуван от Marko Dizdar (Dizdar/Potrebeica 

2014. 357-361, pl. 1/1-3).  

Разкрит е гроб и в околностите на Mana, район Orhei, Молдова. В инвентара му 

влиза и един меч. Анализът на откритите археологически материали предполага, че 

погребението е от LT D1 (Tentiuc/Bubulici/Simalcsik 2015, 223-224, fig. 5/1-3, 6/1-2). 

В района на Малая Копаня, Виногра́дівський райо́н, Закарпатськоï області, 

Украйна е разкрит сакрален център от къснолатенския период. Проучени са 24 гроба и 9 

комплекса, представляващи комплекти с въоръжение, които са депонирани в отделни 

ями. Мечове са намерени в гроб 11 и комплекси 1, 3-8 (Котигорошко 2015, 21, 23-24, 26-

27, рис. 10/4, 19/1, 20/1, 21/2, 22/1, 23/2, 24/2, 25/2, 27-28). 

 

 

Оформени са различни становища относно произхода на мечовете, открити на 

Балканите. Те са съобразени със съществуващите концепции за културното наследство 

на траките за България, на келтите–скордиските за Сърбия и на даките за Румъния. 

Тяхното формулиране е подчинено на съществуващите традиции в българската, 

румънската и сръбската историографии. Тези концепции определят етническия 

произхода на съвременните нации на територия, включена в държавни граници в 

рамките на Балканския полуостров. 

 

 

 
 

 

 

 

https://bs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BEe%C5%A1ko-slavonska_%C5%BEupanija
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ГЛАВА  ВТОРА 

 

 

ОСОБЕНОСТИ  НА  ФОРМАТА  НА  МЕЧОВЕТЕ  

И  СПЕЦИФИКА  НА  ТЯХНАТА  УКРАСА 

 

Определянето на формите на мечовете и останалото въоръжение и снаряжение, 

характерно за келтите, намира широко място в научните изследвания. Очертани са 

отделните етапи на производство и употреба на оръжията и осъществения преход от края 

на раннолатенския към къснолатенския периоди (Lejars 1994; Lejars 1996; Rapin 1999). 

По-подробна информация за появата и развитието на мечовете, открити в България, е 

поднесена от Мечислав Домарадски (Домарадски 1984, 36, 38-39, 141-142).  

В литературата е възприето, че най-ранните оръжия притежават средна дължина 

около 60 см, при най-късните екземпляри тя достига стойности над 100 см. 

Удължаването на изделията налага и промяна на ширината на остриетата им. 

Първоначално тя има средна стойност около 4 см и постепенно нараства до 6 см. 

Промените на параметрите водят постепенно до трансформация на формата на 

мечовете с цел да се постигне по-голяма здравина.  

Върхът на острието бележи изменение. Първоначално е остър и е подобен на 

латинската буква V. С нарастването на размерите той постепенно се променя. При някои 

мечове е подобен на прав ъгъл. При екземплярите, включени в изследването, които са 

характерни за къснолатенския период, е заоблен и образува дъга. 

Нарастването на дължината налага промени не само на върха, но и на останалата 

част на острието. Ранните мечове са с по едно удебеление в средата част на всяка от двете 

му страни. През среднолатенския период то се трансформира в ясно изразен пластичен 

ръб. Част от мечовете притежават дълго острие и е необходимо да бъде подсигурена 

неговата здравина. Върху всяка от двете му страни е разположен пластичен ръб с два 

успоредни улея. Тези оръжия са характерни за LT D. 

Налице е трансформация и на участъка, в който острието преминава в металната 

част на ръкохватката. При ранните мечове той е с неправилна форма и няма предпазител. 

Постепенно двата режещи ръба преминават в изрязвания. Върху тях ляга предпазителят, 

който представлява елемент с дъговидна форма и се появява през LT С. При най-късните 

мечове предпазителят се изменя и се проектира върху три добре изразени дъги, 

преминаващи една в друга. Неговата форма е типична за оръжията от къснолатенския 

период.  

Металната част на ръкохватката също бележи развитие. Първоначално е плоска с 

правоъгълно сечение. Нарастването на дължината на оръжията я променя. Средният 

пластичен ръб, разположен върху всяка от двете страни на острието, преминава и върху 

нея. Тя придобива ромбовидно сечение, характерно за изделията от къснолатенския 

период.  
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Металната част на ръкохватката завършва обикновено с накрайник. Той и 

предпазителят фиксират разположението на елемент от нетраен материал, който 

вероятно е бил от дърво или кожа. При най-късните мечове, разгледани в изследването, 

накрайникът е с различна форма. Нейното изменение не е пряко свързано с нарастването 

на размерите на оръжията. 

По-прецизен критерий за датиране е изменението на формата на ножницата, 

изработена обикновено от две железни пластини. Нейният долен край завършва при 

мечовете от раннолатенския период с елемент (апликация), която най-често е с кръгла 

форма. Постепенно той се трансформира и става продълговат – особеност, характерна за 

оръжията от LT С. При мечове от къснолатенския период този елемент отново бележи 

изменение. То е осъществено с цел да се заздравят допълнително изделията. 

Върху ножниците е разположен елемент, служил за закачване на меча на колан. 

През раннолатенския период той представлява правоъгълна пластина. Постепенно 

неговите краища се изменят и придобиват различни форми. 

Горната част на ножниците са с гравирани зооморфни или растителни орнаменти. 

Те се появяват през втората фаза на раннолатенския период. Съставени са от гравирани 

елементи, които първоначално са с опростена форма. През LT С намират 

разпространение нови растителни мотиви. През последните години на I в. пр. Хр. се 

появяват ножници, украсени с мрежести апликации.  

 

В българската литература не е осъществено прецизно и подробно разделяне на 

късножелязната епоха (V-I в. пр. Хр.) на отделни периоди въз основа на цялостен анализ 

на находките, разкрити в археологическите комплекси. Това обстоятелство налага 

прилагането на хронологическа система, характерна за латенската култура, при 

определянето на производството и разпространението на мечовете, открити в България. 

Използваният в настоящето изследване научен подход не поставя под съмнение 

значимостта на тракийското културно наследство – голяма част от оръжията са местно 

производство и етническият произход на техните притежатели е безспорен.  

Извършеният предварителен анализ на формата на всеки от мечовете от България 

наложи те да бъдат определени към два основни периода LT С и LT D. В научната 

литература за Сърбия - близка в териториално отношение, са обособени две схеми, 

отразяващи развитието на оръжията – среднолатенска (Bozic 1981, 318-319, Т. 2/19; 7/1, 

7, 10/4-5) и къснолатенска (Bozic 1981, 319-321, Т. 3/30). Съществува сходство между 

изделията от българските земи и произхождащите от територията на запад от река 

Тимок. Това обстоятелство спомага за датирането на мечовете, разгледани в настоящето 

изследване.  

Среднолатенска схема: 

връх - добре заострен; 

пластичен ръб - разположен от двете страни на острието; 

предпазител - дъговидна форма; 

метална част на ръкохватката – плоска;  

ножница – специфичните форми на нейните елементи позволяват изделията да 

бъдат отнесени към двете фази на среднолатенския период - LT С1 и LT С2. 

 

Къснолатенска схема: 

връх - добре заоблен; 

пластичен ръб с два успоредни улея - разположени от двете страни на острието; 
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предпазител - дъговидна форма; 

метална част на ръкохватката – четириръба с ромбовидно сечение;  

ножница – специфичните форми на нейните елементи позволяват изделията да 

бъдат отнесени към първата фаза на къснолатенския период - LT D1. 

 

В настоящето изследване са отчетени следните обстоятелства за част от оръжията:  

отсъства информация за тяхното откриване и за останалите представители на 

въоръжението и снаряжението, намерени с тях; 

фрагментирани са и не са запазени сведения за първоначалния им вид; 

изработени са в различни оръжейни работилници и е налице комбиниране на по-

ранни с по-късни форми. 

Извършеният обстоен преглед на мечовете от България въз основа на 

съществуващите закономерности в развитието на латенското въоръжение позволява тези 

обстоятелства да бъдат отчетени и да се избегнат грешките при определянето на 

изделията към даден интервал от време.  

 

 

 

Мечове с форма, характерна за среднолатенския период, са открити в различни 

райони на Европа. Голяма част от тях са от Бавария, Германия и са добре запазени и 

документирани (Krämer 1985, 1. Oberbayern, 1. Manching, Steinbichel-Gräberfeld – Grab 

10, Taf. 3/7, Grab 14, Taf. 6/1, Grab 34, Taf. 20/1, Grab 35, Taf. 21/1, Grab 36, Taf. 22/1, Grab 

38, Taf. 24/1; 24. Kranzberg, Ldkr. Freising - Grab B, Taf. 47/4; 37. Oberigling. Ldkr. 

Landsberg - Grab C, Taf. 52/7; 49. München-Obermenzing, Stadtkr. München - Grab 7, Taf. 

59/1, Grab 12, Taf. 60/3; 63. Gauting, Ldkr. Starnberg - Grab B, Taf. 65/11; Schwaben. 189. 

Holheim, Ldkr. Nördlingen - Grab A, Taf. 100/4). Същото важи и за оръжията, 

произхождащи от светилището Gournay-sur-Aronde, Франция (Lejars 1994, groupe 1 – 

groupe 7). 

От територията на Балканския полуостров също произхождат мечове от LT C. 

Оръжията от гробове, които са проучени на запад от Река Тимок в рамките на Балканския 

поуостров, са определени като принадлежащи на Beograd 2 (източна група) и Mokronog 

2-4 (западна група), (Bozic 1981, 318-319, Т. 2/19; 7/1, 7, 10/4-5; Guštin 1984, 323-324, 328-

331, 333, Abb. 19/2-2a, Beilage 1), (Табло 13/2б).   

Част от мечовете, открити в България, притежават форма, характерна за 

среднолатенската схема. Важен проблем при определянето на отделните изделия е 

обстоятелството, че голяма част от тях са фрагментирани. Липсват части от остриетата, 

металната част на ръкохватката, предпазителите и накрайниците. Оръжията са 

повредени от корозията, която е изменила първоначалната им форма. Тя не е 

документирана при тяхното намиране – отсъства описание, придружено с чертежи и 

фотоснимки. Пример в това отношение е мечът с кат. № А 3, табло А I/2. Вероятно той 

принадлежи на среднолатенския период. Части от острието с върха и от металната част 

на ръкохватката липсват. То е с ромбовидно сечение, но не се забелязва наличието на 

пластичен ръб от двете му страни. Металната част на ръкохватката е плоска и преходът 

от острието към нея не е добре изразен чрез дъговидни изрязвания.  

 

Част от оръжията са с форма, характерна за среднолатенската схема на мечовете и 

притежават добре оформен остър връх: 

кат. № А 23-А 24, А 41, А 63, А 65, А 76, А 87, А 90,  

Б 6, В 1, В 2-В 5, В 12, 
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табла А IX/2, А X/1, А XIV/2а, А XXII/2а, А XXIII/2, А XXVII/1а, А XXX/1, А 

XXXI/1а,  

Б III/1а, B I/1a, В II/1a, 2a, B III/1a, В IV/1-3, B V/1а-б, B VI/1а-б, В VII/1а-б, B 

VIII/1, B IX/1а-б, B XVII/1, B XVIII/1а-б. 

Рафаил Попов основателно смята, че мечът с кат. № A 65, табло A XXIII/2, е от LT 

C: „Към средно-латенско време върхът на меча е по-малко заострен…. Плевенският меч 

следователно представя средно-латенски тип.“ (Попов 1929, 278-280, обр. 141-142а-б). 

Богдан Николов отбелязва за оръжията с кат. № A 63, A 87, табла A XXII/2а, A XXX/1, 

табло 14/2, че притежават „ясно заострен връх на острието“ и са от „среднолатенски тип.“ 

(Николов 1965, 188, 200). Необходимо е отчитането на едно важно обстоятелство. 

Налице са изменения при на част от изделията, предизвикани от корозията и формата на 

върха на острието не подлежи на определяне. Върхът на оръжието с кат. № A 40, табло 

A XIV/1 е с повреден връх, но останалите особености на формата му го определят, като 

принадлежащо на LT C. 

Три от мечовете образуват самостоятелна група – кат. № B 6-B 8, табла B VIII/2-

3, B X/1а-б, B XI/1а-б, B XII/1, B XIII/1а-б. Острието на всеки от тях се стеснява чрез 

две добре изразени дъги, преди да достигне до върха. Налице са две възможности:  

мечовете образуват отделен и самостоятелен вариант – при него остриетата 

притежават по-специфична форма; 

оръжията са подложени на обработка с абразивен инструмент след откриването 

им.  

Необходимо те да бъдат подложени на анализ от съответните специалисти в 

областта на обработката на метали и да се установи дали е налице допълнителна намеса. 

 

Характерна особеност на мечовете от LT C е появата на пластичен ръб върху всяка 

от двете страни на острието. Той се образува вследствие на тяхната изработка, като то 

получава ромбовидно сечение. 

Наличието на среднен пластичен ръб се забелязва при част от оръжията: 

кат. № А 23, А 63, А 65-А 66, А 76, А 87, А 90,  

Б 6, В 1-В 8, В 12, В 17, 

табла А IX/2, А XXII/2а, А XXIII/2-3а, А XXVII/1а, А XXX/1, А XXXI/1а,  

Б III/1а, B I/1a, В II/1a, 2a, B III/1a, B IV1-3, B V/1а-б, B VI/1а-в, B VII/1а-в, B VIII/1-

3, B IX/1а-в, B X/1а-в, B XI/1а-в, B XII/1, B XIII/1а-в, B XVII/1, B XVIII/1а-в, В XXVI/1. 

Острието при две от изделията е повредено от корозията и пластичният ръб не е 

добре изразен – кат. № A 40, В 17, табла A XIV/1, В XXVI/1.  

Два от мечовете са с по-особена форма на острието. Върху всяка от двете му 

страни, които също са пострадали от окиса, е разположен пластичен ръб с два плитки, 

успоредни улея - кат. № A 24, A 63, табла A X/1, A XXII/2а. Тяхната поява е породена 

от необходимостта острието да бъде допълнително стабилизирано. Тя бележи прехода 

към оръжията, характерни за къснолатенския период, които са изработени по подобен 

начин.  

 

Мечовете от LT C се отличават със специфичното оформяне на участъка, в който 

острието преминава в металната част на ръкохватката и появата на предпазител, 

поставен именно на това място. Той е запазен при част от оръжията:  

кат. № A 40-A 41, A 66, A 76, A 87, A 90,  

Б 6, В 3-В 8, В 12, 

табла А XIV/1, 2a-б, А XXIII/3а, А XXVII/1а, А XXX/1, А XXXI/1а,  

Б III/1а-б, B IV/2-3, B VI/1а-в, B VII/1а-в, B VIII/1-3, B IX/1а-в, B X/1а-в, B XI/1а-

в, B XII/1, B XIII/1а-в, B XVII/1, B XVIII/1а-в. 
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Отсъствието му при някои изделия е обяснимо с обстоятелството, че при 

откриването е изгубен и неговата наличност не е документирана. 

 

Металната част на ръкохватката при мечовете от среднолатенския период 

обикновено е плоска и притежава правоъгълно сечение. Нейната форма е характерна за 

голяма част от оръжията:  

кат. № А 23-А 24, А 40-А 41, А 63, А 76, А 90,  

Б 6, B 1-B 8, B 12, B 17, 

табла А IX/2, А X/1, А XIV/1, 2а-б, А XXII/2а, А XXVII/1а, XXXI/1а,  

Б III/1a, B I/1a, В II/1a, 2a-б, B III/1a, B IV/1-3, B V/1а-б, B VI/1а-в, B VII/1а-в, B 

VIII/1-3, B IX/1а-в, B X/1а-в, B XI/1а-в, B XII/1, B XIII/1а-в, B XVII/1, B XVIII/1а-в, B 

XXVI/1. 

Изключение прави изделието с кат. № A 65, табло A XXIII/2. Неговата метална 

част на ръкохватката е с квадратно сечение. Вероятно тази форма на изделието е 

характерна за определена оръжейна работилница, в която то е изковано.  

 

Металната част на ръкохватката на мечовете завършва с накрайник. Той е богато 

украсен при оръжието с кат. № В 1, табла B I/1a, В II/1a, 2a-б, B III/1a, табло 14/1 и 

представлява огъната пластина с релефна орнаментация. Неговата форма при 

екземплярите с кат. № A 40-A 41, табло A XIV/1, 2а-б, е близка до тази на цилиндъра. 

Накрайникът при изделията с кат № A 65-A 66, табло A XXIII/2-3а, представлява 

пластина, която е извита и прилича на подкова. Отсъства правдоподобно обяснение за 

липсата на накрайник при голяма част от оръжията. Вероятно той е изгубен при тяхното 

откриване. 

Върху едната страна на острието при мечът с кат. № B 12, табла B XVII/1, B 

XVIII/1а-в, е поставен печат на производителя. Той представлява вдлъбната (вчукана) 

точка, оградена с врязана окръжност, която е съставена от отделни къси дъги. Оръжия с 

печати са открити в Унгария и Сърбия – територия, която е най-близка до тази, от която 

произхождат мечовете от настоящето изследване (Szabó/Petres 1992, cat. # 1, 9, 11, 26, 

132, pl. 1, 11/2, 11/1, 25, 121/2). Отсъствието на сходство не позволява определянето на 

производителя на изделието с кат. № B 12, табла B XVII/1, B XVIII/1а-в.  

 

Част от мечовете от среднолатенския период са с ножници. В научната литература 

съществува описание на тяхната конструкция и начин на изработка.  

За меча с кат № I/А 41, табло А XIV/2а-б е отбелязано, че той притежава „ножница 

от желязна пластинка, съставена от два листа, като долният е по-широк и чрез завивка 

захваща горния.“ (Атанасов 1992, 12). 

Същото се отнася и за оръжието с кат. № А 66, табло А XXIII/3б: „Ножницата е 

съставена от две тънки плочи, свързани помежду си чрез превиване на краищата на 

външната плоча.“ (Попов 1922а, 171, обр. 171). 

С подобна конструкция е екземплярът с кат. № А 76, табло А XXVII/1б, табло 14/5: 
„Ножницата на меч, запазена частично, от две ленти, като долната е по-широка и 

захваща горната…“ (Домарадски 1994, кат. 26). 

Същата констатация е направена и за изделието с кат. № А 90, табло А XXXI/1б. 

Ножницата „е изработена от две дълги пластини с очертанията на острието. Те са 

конкавно огънати, като долната обхваща горната с тесен кант.“ (Лазов 2010, 17).  

Явно ножниците и на останалите мечове, открити в България, са направени по 

аналогичен начин. Той е характерен за изработката на латенското въоръжение и 

свидетелства за големите професионални умения на майсторите. 
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Едно от оръжията е с ножница, която е добре запазена - кат. № B 1, табла В I/1б, В 

II/1б, B III/1б, 2а-б, табло 14/1. Мечът е притежание на частна колекция и намирането му 

не е документирано. Това обстоятелство затруднява датирането му. Изделия със сходни 

форма на ножница и украса са в употреба през широк интервал от време: последната фаза 

на раннолатенския период LT В2 и среднолатенския период LT C. Подобни оръжия са 

характерни за отделни периоди от хронологията, възприета за централната и западната 

части на Балканския полуостров - Beograd 1 - Beograd 2 за Сърбия и Mokronog 1 - 

Mokronog 2-4 за Словения и Хърватия (Bozic 1981, 317-319, Т. 1/1; 2/1; 6/1, 5; 7/1, 7; 10/1-

5; Guštin 1984, 319-324, 327-333, Abb. 10/В1, 12/1а-b, 19/2-2a, 22/3, Beilage 1). 

Първоначално мечът е определен като принадлежащ на LT В2 (Торбов 2012б; XV-

XVI, кат. № VI/1; Torbov 2018, XV-XVI, cat # VI/1). Възможно е той да е изработен по-

късно. Единият край на ножницата, обхващащ върха на острието, е издължен. Неговата 

форма е сходна на тази, която е характерна за А – 2 groupe 2 и е документирана при част 

от мечовете от първата фаза на среднолатенския период. Оръжия с подобни ножница са 

открити в светилището при Gournay-sur-Aronde, Франция (Lejars 1994, 21, 42, 44, 153, 

cat. # GSA 1610, 1612, 1782 E, 1993, 2143, 2580, 2593 A, 2666). 

Орнаментацията на изделието с кат. № B 1, табла В I/1б, В II/1б, B III/1б, 2а-б, 

табло 14/1, е характерна за мечовете от Средна Европа, които са носители на 

специфичен и богат стил на украса. Той намира голямо развитие през LT С (Rapin 2000; 

Szabó/Petres 1992).  

В единият край на ножницата на меча с кат. № B 1, табла В I/1б, В II/1б, B III/1б, 

2а-б, табло 14/1, са поставени четири елемента. Всеки от тях е с форма, подобна на 

полукълбо и е с релефна орнаментация. С подобни елементи са част от екземплярите, 

произхождащи от Унгария, Словения и Хърватия (Szabó/Petres 1992, cat. # 2-3, 12, 18, 

47, 67, 106-107, 114, pl. 2-4, 13, 18, 53/1, 70, 102/1, 105/2, 109/2). Оръжията от 

Balassagyarmat, county Nógrád и Bodroghalom-Medvetanya, county Borsod-Abaúj-

Zemplén, Унгария са определени въз основа на открития с тях гробен инвентар като 

принадлежащи на LT С1 (Szabó/Petres 1992, cat. # 2-3, pl. 2-4). 

Лицевaта пластина на ножницата и елементът за окачване на колан са с гравиран 

растителен орнамент - кат. № B 1, табла В I/1б, В II/1б, B III/1б, 2а-б, табло 14/1. Със 

сходна украса са оръжията от Унгария и Словения (Szabó/Petres 1992, cat. # 3, 6, 72, 92, 

106, 109, pl. 4, 8, 75/1, 92, 102/1, 106). Налице е голяма прилика с гравировката на меча 

от Bodroghalom-Medvetanya, county Borsod-Abaúj-Zemplén, Унгария, който е от първата 

фаза на среднолатенския период  (Szabó/Petres 1992, cat. # 3, pl. 4). 

Краят на ножницата завършва с елемент с разширение с елипсовидна форма. Той 

е с гравиран орнамент, наподобяващ човешки очи с клепачи - кат. № B 1, табла В I/1б, 

В II/1б, B III/1б, 2а-б, табло 14/1. Подобно украсяване се забелязва при оръжията, 

открити в Унгария (Szabó/Petres 1992, cat. # 37, 39, pl. 41, 44). 

Металната част на ръкохватката на меча е с накрайник, представляващ пластина с 

релефна украса - кат. № B 1, табла В I/1б, В II/1а, 2а-б, B III/1а, табло 14/1. С 

орнаментация са и накрайниците на оръжията от Унгария и Словения (Szabó/Petres 1992, 

cat. # 68, 72, 109, pl. 71, 75/1, 106). 

Приведените примери с ножници от Унгария, Словения и Хърватия свидетелстват 

за произхода на оръжието. То не е изработено на територията на днешните български 

земи. Вероятно неговият притежател е представител на келтска етническа общност от 

Средна Европа.  

 

Ножниците при останалите мечове от България са изгубени или повредени 

вероятно при намирането им, без да са надлежно документирани. Пълното 
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възстановяване на тяхната първоначална форма е невъзможно. Изключение правят само 

няколко екземпляра.  

Мечът с кат. № А 41, табло А XIV/2а-б е огънат преди неговото депониране и 

ножницата е фрагментирана - части от нея липсват. Не е запазен нейният край, 

обхващащ върха. Определянето на оръжието към по-тесен период от време в зависимост 

само от формата на острието и металната част на ръкохватката е невъзможно. 

Един от мечовете - кат. № А 63, табло А XXII/2б, табло 14/2, е с ножница, която 

също е повредена. Снимката от първата публикация свидетелства, че освен едната лента, 

свързана с елемента за окачване на колан, е имало още една, разположена успоредно на 

нея (Николов 1965, 179-180, 200, обр. 21а, д). Тя впоследствие е изгубена и не е 

документирана при изработката на графичния образ на меча. Приведените аналози в 

научното изследване, посветено изцяло на изделието, доказват, че е съществувала още 

една - трета лента. Трите ленти са изпълнявали ролята на пръстени, които са захващали 

двете пластини на ножницата. Този начин на скрепяване е типичен за LT С1 

(Megaw/Megaw/Theodossiev/Torbov 2000, 27-31, 34-41, fig. 1-5).  

Подобно е изделието с кат. № А 42, табло A XV/1а-б. В литературата се съдържа 

информация за неговата ножница: „Околовръст листовете са стегнати с обкови, 

разчленени при ръбовете на ножницата на три клонки, подобно на буквата Ф.“ 

(Стефанов 1941, 320-321, обр. 343г). Необходимо е да се отбележи, че този начин на 

захващане е характерен и за LT C2 и за LT D1, за което свидетелстват откритите мечове 

в светилището при Gournay-sur-Aronde, Франция (Lejars 1994, 28-29, 36-37, C – 6 - 

Groupe 6, cat. # GSA 1480, 2829). 

Орнаментът при оръжието с кат. № А 63, табло А XXII/2б, табло 14/2, е разположен 

върху горната част на едната (лицевата) пластина. Той вероятно е растителен по характер 

и е изпълнен чрез врязване и вчукване на точки. Налице е сходство с украсата на изделия 

от определени райони от Европа. Важен детайл от декорацията на ножницата е 

триъгълният мотив, състоящ се от три вчукани точки – характерен за оръжията, открити 

в Унгария (Megaw/Megaw/Theodossiev/Torbov 2000, 31-41, fig. 6-11; Szabó/Petres 1992, 

cat. # 91, 112, 116, pl. 91, 113, 114).  

Анализът на формата на меча с кат. № Б 6, табло Б III/1а-в, табло 14/3 определя 

неговата принадлежност към от LT С2. Ножницата е с орнаментация, разположена в 

горната част на едната (лицевата) пластина. Вероятно е гравиран растителен орнамент. 

Изказано е предположение относно производството и употребата на изделието: 

„Ножницата е съставена от две аверсни (лицеви) плаки, които вероятно са принадлежали 

на две по-стари ножници, произведени през Латен В2 или най-късно в началото на Латен 

С1. Няколко поколения, между III/II в. пр. Хр., отделят тяхното производство от това на 

меча и на останалите елементи на ножницата.“ (Аnastassov 2007, 169-173, 186-187, fig. 3-

7). 

 

Върху едната от пластините на фрагментираните ножници е запазен елементът, 

служил за окачване на колан. Той има различна форма при отделните екземпляри. При 

оръжието с кат. № А 41, табло А XIV/2а-б е съставен от пластина, която е по-широка в 

средната част. Нейните краища са фрагментирани – вероятно тя е била подобна на тази 

от изделието с кат. № А 63, табло XXII/2б. Със сходна конструкция е и елементът на 

изделието с кат. № А 66, табло А XXIII/3б. Запазена е част от лентата, свързана с единия 

му край.  

По различен начин е оформен този елемент при една от ножниците – кат. № Б 6, 

табло Б III/1а-б, табло 14/3. Всеки един от двата му края вероятно е свързан с лента, 
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която стабилизира захващането на двете пластини. С различна конструкция е 

ножницата на оръжието с кат. № А 76, табло А XXVII/1б, табло 14/5. Единият край на 

елемента за окачване на колан е с пластина, която е с издължени краища, обхващащи 

ножницата. Тя преминава и върху нейната лицева страна, като е украсена с четири 

навивки.  

С по-опростена форма e този елемент при меча с кат. № А 23, табло А IX/2. При 

него пластината завършва с две закръгления. Тя е подобна при оръжието от с кат. № А 

90, табло А XXXI/1б, което е от втората фаза на среднолатенския период. При него 

единият край на елемента за окачване на колан е издължен. Съществуващото сходство 

не позволява оръжието с кат. № А 23, табло А IX/2 да бъде определено със сигурност 

към същият интервал от време. С подобна форма е елементът за окачване на колан при 

изделията от LT С1, (С-1-groupe 1 – С-6-groupe 6), (Lejars 1994, 31-37, 39-53). 

 

Запазен е фрагмент от долната част на ножницата на меча с кат. № А 23, табло А 

IX/2. Тя е с два елемента, които я заздравяват, като следват извивката на острието. Те са 

свързани с два метални кръга, захванати за едната (лицевата) пластина чрез нитове. От 

обратната страна тези елементи са съединени с лента. Ножницата е повредена и не е 

възможно мечът да бъде датиран в по-конкретен интервал от време. 

По-сложна е нейната конструкция при оръжието с кат. № А 90, табло А XXXI/1б, 

табло 14/4, принадлежащо на LT С2. Двете пластини са стабилизирани допълнително с 

три напречни ленти. Запазена е важна информация относно начинът на носене на меча, 

придобита при неговото намиране: „Непосредствено до горната лява част на ножницата 

се откриха две железни халки, които са били привързани към скобата, занитена от 

задната страна на ножницата. До долната част на ножницата е разположена желязна тока 

от ремък, необходим за препасването на меча. От разположението на халките и токата 

може да се установи, че мечът в ножницата е положен заедно с колана, сгънат на две 

при халките на ножницата.“ (Лазов 2010, 14). 

Открит е случайно един елемент от ножница на меч - кат. № А 86, табло А XXIX/4. 

Той е обхващал двете пластини при върха на меча. Този елемент е характерен за 

оръжията от LT С2, (А–5-groupe 5, variante A1), (Lejars 1994, 23, 49). При по-ранните 

мечове той е кръгъл, като постепенно се променя и става продълговат през 

среднолатенския период.  

 

От различни райони на Европа произхождат оръжия с форма, характерна за LT D. 

Като конкретен пример могат да бъдат посочени екземпляри от Германия (Krämer 1985, 

Niederbayern, 89. Kelheim, Ldkr. Kelheim - A. Funde von 1863, Taf. 70/1, B. Funde von 1939, 

Taf. 70/6) и Франция - в светилището Gournay-sur-Aronde (Lejars 1994, groupe 8). 

Мечовете от къснолатенския период са характерни за двете келтски групи от 

територията, обхващаща централната и западната част на Балканския полуостров - 

Beograd 3 (източна група), Mokronog 5-6 (западна група), (Bozic 1981, 319-321, Т. 3/30; 

Guštin 1984, 325-327, 333-338, Abb. 15/12, 23/8а-b, Beilage 1), (Табло 13/2в).  

Оръжията, открити в България, са с форма, типична за къснолатенската схема на 

келтското въоръжение. Те са със заоблен връх на острието (Схема 1). Той е характерен 

за голяма част от оръжията: 

кат. № А 5, А 7, А 10, А 12, А 15-А 20, А 33, А 38, А 49-А 50, А 55, А 59, А 62, А 

64, А 68, А 72-А 73, А 75,  

Б 2, Б 7, В 9, В 13, В 15-В 16,  

табла А II/1б, А III/1а, А IV/2-3, А V/3а, А VI/1a-2а, А VII/1-2, А VIII/1, А XII/1, А 

XIII/2, А XVII/2, А XVIII/1, А XIX/1, А XXI/1, А XXII/1, А XXIII/1, А XXIV/2, А 

XXV/1а-2в, А XXVI/2a,  



39 
 

Б I/2, Б IV/1б, B XII/2, B XIV/1а-б, B XVII/2, 4, B XIX/1а-б, B XXI/1а-б, B XXII/1a, 

B XXIII/1a, 2a, B XXIV/1a.  

Съществуват няколко изключение – оръжията са с остър връх8:  

кат. № A 22, A 32,  

Б 3, В 11, 

табла А IX/1a, А XI/5,  

Б II/1, B XII/4, B XVI/1а-б. 

Налице са две възможности за формата на тяхното острие. Едната е породена от 

съществуващата приемственост с оръжията от по-ранния период – LT C. Другата е 

определена от наличието на работилници, изработващи изделия с остър връх.  

Рафаил Попов отбелязва за меча с кат. № A 18, табло A VII/1, че притежава „слабо 

острие“ (Попов 1922а, 177). Същият автор констатира за оръжието с кат. № A 22, табло 

A IX/1a, че неговият връх е „слабо заострен“ (Попов 1922а, 165). Това определение е 

възприето и от други автори, описали екземплярите с кат. № A 17, A 32, Б 3, табла А 

VI/2а, А XI/5, Б II/1 (Александров 1975, 68-70; Гетов 1962, 41, Лазарова 1987, 12). 

Изразите „слабо острие“ и „слабо заострен“ са неточни. Правилно е всеки от върховете 

да бъде определен като остър или заоблен - така се добива реална представа за неговото 

оформяне, която се допълва и конкретизира от приложени чертежи и снимки.  

 

Мечовете от LT D се различават по специфичното оформяне на острието. Върху 

всяка от двете му страни е разположен пластичен ръб с два успоредни улея (Схема 1). 

Голяма част от оръжията, разгледани в настоящето изследване, са изработени по този 

начин9: 

кат. № А 2, А 5, А 7, А 9-А 10, А 12, А 14-A 20, А 22, А 32-А 34, А 36, А 38-А 39, 

А 44, А 46-А 50, А 54-А 55, А 59-А 60, А 62, А 64, А 67-А 69, А 72-А 73, А 75, А 80-А 

82,  

Б 1-Б 5, Б 7, В 9, В 11, В 13-В 16, В 18, 

табла А I/1, А II/1а-б, А III/1а, А IV/1-3, А V/2-3а, А VI/1a, 2а, А VII/1-2, А VIII/1, 

А IX/1a, А XI/5, А XII/1-2, А XIII/1, 2, 3а, А XV/3, А XVI/1-2, А XVII/1-2, А XVIII/1-2а, 

А XIX/1, А XXI/1-2, А XXII/1, А XXIII/1, А XXIV/1-3, А XXV/1а, 2а, в, А XXVI/2а, А 

XXVIII/1, 2, 3а-б,  

Б I/1-2, Б II/1-3, Б IV/1б, B XII/2, 4, B XIV/1а-в, B XVI/1а-в, B XVII/2-4, B XIX/1а-

в, B XX/1а-в, B XXI/1а-в, B XXII/1a, B XXIII/1a, 2a-в, B XXIV/1a, B XXVI/2, B XXVII/1а-

в.  

 

Улеите при част от изделията са с вдлъбнатини (вчуквания), нанесени при тяхното 

окончателно оформяне (Схема 1). В настоящето изследване са посочени отделни 

екземпляри, при които те са добре запазени10: 

кат. № А 2, А 5, А 7, А 14, А 33, А 44, А 64, А 67-A 68, А 75,  

Б 4, В 16, 

табла А I/1, А II/1а, А III/1а, А V/2, А XII/1, А XV/3, А XXIII/1, А XXIV/1-2, А 

XXVI/2а,  

Б II/2, B XXII/1a, B XXIII/1a, 2a-в, B XXIV/1a.  

                                                        
8 Информацията за острия връх на острието на меча с кат. № A 1 е почерпена от 

публикацията. 
9 Информация за наличието на улеи при оръжията с кат. № А 1, А 11, А 25, А 71 и А 78 е 

почерпена от научната литература. 
10 Сведения за наличието на вдлъбнатини (вчуквания), разположени в улеите на мечовете 

с кат. № А 1, А 36, А 62 и А 78, се съдържат само в публикациите. 
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Тези вдлъбнатини фиксират последния етап от изработка на острието. Те имат и 

декоративно предназначение - нанесени са при мечовете с кат. № А 44, А 67-A 68, табла 

А XV/3, А XXIV/1-2 в отделни редове. 

 

Мечовете от LT D се отличават с добре изразеното оформяне на участъка, в който 

острието преминава в металната част на ръкохватката. Там е поставен предпазителят, 

който се проектира върху три дъги (Схема 1): 

кат. № А 7, А 9-А 10, А 15-А 22, А 32-А 33, А 38, А 47-А 50, А 54, А 59, A 68, А 

73, А 82, А 84-А 85,  

Б 4-Б 5, Б 7, В 9, B 11, B 13, B 16, B 18, 

табла А III/1а, А IV/1-2, А V/3а, А VI/1a-б, 2a, А VII/1-2, А VIII/1-2, А IX/1a, А 

XI/5, А XII/1, А XIII/2, А XVI/2, А XVII/1-2, А XVIII/1-2а, А XXI/1, A XXIV/2, А 

XXV/2а-б, А XXVIII/3а-б, А XXIX/2-3,  

Б II/2-3, Б IV/1a-б, В XII/2, 4, В XIV/1а-в, B XVI/1а-в, B XVII/2, B XIX/1а-в, B 

XXII/1a, B XXIII/1a, 2a-в, B XXIV/1a, B XXVI/2, B XXVII/1а-в.  

 

Във фондовете на Регионален исторически музей-Враца са запазени няколко 

предпазителя. Те са свалени вероятно от мечове, които са консервирани, но не е 

отбелязано към кое от оръжията принадлежат: 

кат. № Г 1-Г 5, табла Г I/1-5, Г II/1-5. 

От вътрешната страна на предпазителите се забелязва допълнително оформяне 

чрез отнемане на част от метала. То е извършено с цел да пасне всеки от тях към тази 

част от меча, която бележи прехода от острието към металната част на ръкохватката. 

Наличието на тази обработка свидетелства за отделни етапи от производство. 

Първоначално е изработено острието на меча с металната част на ръкохватката. Отделно 

са изработвани предпазителите и всеки от тях е монтиран върху оръжието. 

 

Металната част на ръкохватката е четириръба с ромбовидно сечение (Схема 1). 

Нейната форма е характерна за голяма част от мечовете11:  

кат. № А 5, А 10, А 12, А 15, А 17-А 20, A 22, А 32-А 34, А 36, А 38-А 39, А 44, А 

48-А 50, А 54-А 55, А 59-А 60, А 62, А 68-А 69, А 72-А 73, А 75, А 80-А 82, А 84,  

Б 1-Б 2, Б 4-Б 5, Б 7,  

B 11, B 13-B 16, B 18,  

табла А II/1а-б, А IV/2-3, А V/3а, А VI/2а, А VII/1-2, А VIII/1, А IX/1a, А XI/5, А 

XII/1-2, А XIII/1, 2, 3а, А XV/3, А XVII/1-2, А XVIII/1, 2а, А XIX/1, А XXI/1-2, А XXII/1, 

А XXIV/2-3, А XXV/1а, 2а-в, А XXVI/2a, А XXVIII/1, 2, 3б, А XXIX/2,  

Б I/1-2, Б II/2-3, Б IV/1а-б,  

B XII/4, B XVI/1а-в, B XVII/2-4, B XIX/1а-в, B XX/1а-в, B XXI/1а-в, В XXII/1a, B 

XXIII/1a, 2a-в, B XXIV/1a, B XXVI/2, B XXVII/1а-в.  

 

Изработването на металната част на ръкохватката е подчинено на необходимостта 

от допълнително заздравяване на меча. Пластичният ръб, намиращ се от двете страни на 

острието, преминава и върху нея. Предотвратена е възможността оръжието лесно да се 

огъне по време на употребата му.  

Налице са изключения - металната част на ръкохватката притежава друга форма: 

плоска с правоъгълно сечение - кат. № А 7, А 16, табла А III/1а, А VI/1a-б;  

                                                        
11 Информация за формата на металната част на ръкохватката на две от оръжията - кат. № 

А 1, А 11 и А 78 е почерпена само от научните публикации с приложени към тях снимки. 
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заоблена или с почти кръгло сечение - кат. № A 21, А 67, табла A VIII/2, А XXIV/1;  

четириръба с квадратно сечение - кат. № Б 3, B 9, табла Б II/1, B XII/2, B XIV/1а-

в. 

Изброените примери свидетелстват за отсъствието на унифициране при 

производството на оръжията. То е осъществено в отделни работилници и тяхната 

изработка не винаги е съобразена с необходимостта от стабилизиране на мечовете и 

предотвратяване на възможността от огъване.  

 

В научните изследвания съществуват различни описания за накрайниците от 

металната част на ръкохватката. За тези от мечовете с кат. № А 73, Б 2, табла А XXV/2а-

в, Б I/2 са използвани неправилните определения „конично топче“ и „цилиндрично 

топче“ (Николов 1981, 38; Лазарова 1987, 12). Необходимо е по-прецизното определяне 

на формата им. Така се добива конкретна представа за всеки от тях (Схема 1). 

Форма близка до тази на сферата (кълбото)12: 

кат. № А 5, А 7, А 12, А 15, А 18-А 19, А 36, А 44, А 48, А 82,  

Б 7, B 11,  

табла А II/1а, А III/1а, А IV/3, А V/3а, А VII/1-2, А XIII/1, А XV/3, А XVII/1, А 

XXVIII/3а-б,  

Б IV/1а-б, B XII/4, B XVI/1а-в.  

 

Полусферична форма или близка до тази на сегмент от кълбо13:  

кат. № А 16, А 20, А 60, А 73, А 75, Б 1, 

таблa А VI/1б, А VIII/1, А XXI/2, А XXV/2а-в, А XXVI/2а, Б I/1.  

 

Форма близка до тази на цилиндъра:  

кат. № А 22, А 33, А 84, Б 2, В 9, 

таблa А IX/1a, А XII/1, A XXIX/2, Б I/2, В XII/2, В XIV/1а-в. 

 

Форма близка до тази на пресечения конус:  

кат. № А 10, А 39, А 72, B 13,  

таблa А IV/2, А XIII/3а, А XXV/1а, B XVII/2, В XIX/1а-в.  

 

В научната литература съществува информация за конструкцията и специфичната 

изработка на ножниците на публикуваните мечове от LT D (Схема 2, Схема 3).  

Дадени са кратки сведения от Атанас Милчев за оръжието с кат. № А 1: 

„Ножницата на меча се състой от две тънки железни половини, запазени във фрагментно 

състояние, и свързани помежду си с подвиване на двата ръба на едната от 

половините……“ (Милчев 1958, 233).  

По-подробно описание за изделието с кат. № А 54, табло А XVIII/2а-б се съдържа 

в публикацията на Богдан Николов: „При някой от мечовете се откриха и части от 

ножницата, които по-добре са запазени в горната част на оръжието. От всички наши 

находки се вижда, че ножницата е съставена по един и същ начин – от две железни 

                                                        
12 За формата на накрайника на меча с кат. № А 1 е почерпена информация от 

публикацията. 
13 Вероятно с подобна форма е бил и накрайникът на меча с кат. № А 54, табло А XVIII/2а, 

който е пострадал от корозията - снимка от публикацията. Мечът с кат. № А 82, табло А 

XXVIII/3а-б притежава е приспособление служило вероятно за закачване на елемента от нетраен 
материал към металната част на ръкохватката. То е съставено от два дъговидни елемента, 

захванати помежду си с два нита. 
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пластинки, като страничните ръбове на едната от тях обхващат другата. Освен това един 

железен кант с дълбок жлеб от вътрешната си страна е залавял отвън по ръба двете 

пластинки на ножницата. Това личи по-добре при запазеният кант от връх на ножница, 

който е показан на обр. 39. Горните ръбове на ножницата приемат обикновено формата 

на звънчевидния предпазител в основата на дръжката на оръжието. Върху едната плоска 

страна на ножницата е занитена желязна скоба, през която е минавал коланът за 

прикрепяне на меча към тялото на боеца.“ (Николов 1965, 200)14.  

Оръжието с кат. № А 82, табло А XXVIII/3а-б също позволява да бъде определен 

начинът на изработка: „Мечът е изваден от гроба с отделни части от ножницата. Тя е 

направена от два тънки железни листа, които са захванати с кант. Горната част има 

звънчевидна форма, като върху лицевата страна е поставен за украса профилиран 

елемент. Върху канта, притискащ двете пластини, са поставени още два, само че по-

къси елементи. Към тях е припоен орнамент, съставен от два елемента с формата на 

латинската буква S. Той украсява лицевата страна на ножницата. Мечът е закачван за 

колана на тракийския войн с помощта на желязна скоба. Тя е захваната за едната от 

пластините с два нита. Кантът, обхващаш пластините в долния край на ножницата, е 

профилно изрязан преди да бъде огънат и поставен. По този начин тя е украсена и 

допълнително укрепена. Двете пластини са захванати здраво помежду си и посредством 

направените заедно с канта две кръгчета, които са пробити. През отворите са прокарани 

два нита. Те притискат здраво лицевата страна към канта. От обратната страна на 

ножницата има и железни ленти. Тяхното предназначение е да притискат пластините и 

да държат прибрани една към друга двете успоредни страни на канта.“ 

(Теодосиев/Торбов 1995, 42). 

Съществуващата информация позволява да се направят обобщения. Всяка от 

ножниците на оръжията от България притежава конструктивни особености, сходни на 

тези от по-ранните екземпляри. Тя е от две пластини, извити дъговидно. Двете дълги 

страни на едната от тях (задната) са огънати, така, че обхващат другата (лицевата), 
(Схема 2, Схема 3). Този начин на захващане се забелязва при фрагментите от ножница 

с кат. № Г 7, табла Г VI/1а-д, Г VII/1а-д. Запазените пластини, които образуват нейният 

гръб, са с извити краища на дългите страни - кат. № Г 7, табла Г VI/1в, д, Г VII/1в, д. 

Върху другите от лицевата част личат отпечатъци, свидетелстващи за мястото, където е 

осъществено притискането на тези огънатите краища, за да се осъществи захващането - 

кат. № Г 7, табла Г VI/1а-б, г, Г VII/1а-б, г. Използвани са отделни елементи, които 

обхващат допълнително ножницата. Те същевременно изпълняват и декоративна роля. 

Формата им и конкретното предназначение са разгледани при тяхното по-детайлно 

описание. 

 

Единият (горният) край на ножниците е с дъговиден елемент, захванат за едната 

(лицевата) пластина. Той я украсява, като същевременно я и заздравява (Схема 2). 

Запазен е изцяло при част от изделията или е фрагментиран: 

кат. № А 7, А 9, А 15, А 17, А 19, А 39, А 47-А 50, А 72, А 82, А 84,  

Б 7, В 16, B 18, 

табла А III/1б, А IV/1, А V/3б, А VI/2б, А VII/2, А XIII/3б, А XVI/2, А XVII/1-2, А 

XVIII/1, А XXV/1б, А XXVIII/3а-б, A XXIX/2, 

Б IV/1а, В XXII/1б, B XXIII/1б, B XXIV/1б, 2а-б, B XXVI/2, B XXVII/1а-б.  

 

                                                        
14 Сгрешена е в публикацията цифрата на образеца - не е обр. 39, а обр. 36. 
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Във фондовете на Регионален исторически музей-Враца се съхраняват отделни 

части от ножници с този елемент. Не е възможно да се установи тяхната принадлежност 

към определен меч:  

кат. № Г 6-Г 10, Г 12,  

табла Г III/1a, 2а, Г IV/1a, Г V/1a, Г VI/1а, Г VII/1а, Г VIII/1а, 2а, Г IX/1а, Г X/1а, Г 

XI/2а, Г XII/2а. 

Захващането на елемента е осъществено с три нита. Единият от тях преминава през 

горния край на елемента, а останалите два през всеки от дъговидните краища. Отворите 

за нитовете са в участъци, които са с разширения. Те са оформени при изработката на 

елемента – гарантирана е неговата здравина по време на занитването. Този начин на 

скрепяване бе констатиран при огледа на фрагмента от ножница с кат. № Г 7, табла Г 

VI/1а, Г VII/1а. Със същото захващане са по-голяма част от ножниците: 

кат. № А 9, А 17, А 19, А 39, А 47-А 50, А 72, А 82, А 84,  

Б 7, Г 8, Г 12,  

табла А IV/1, А VI/2б, А VII/2, А XIII/3б, А XVI/2, А XVII/1-2, А XVIII/1, А 

XXV/1б, А XXVIII/3а-б, А XXIX/2,  

Б IV/1а, Г VIII/1a, Г IX/1a, Г XI/2a, Г XII/2a. 

Елементът от ножницата с кат. № Г 6, табла Г III/1a, Г IV/1a притежава две добре 

оформени разширения върху всеки от дъговидните му краища. През тях минават 

нитовете. Същото закрепване се забелязва и при ножницата с кат. № А 7, табло А III/1б. 

Тези две разширения, както и третото, разположено над тях, са украсени с кръстовидни 

врязвания. 

 

Голяма част от мечовете са украсени с отделен елемент, включващ два релефни 

орнамента с форма на буквата S (Схема 2). Той е характерен за оръжията от първата фаза 

на къснолатенския период - LT D1 (Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 172-182, Аbb. 1/1, 12). 

Елементът притежава декоративно предназначение, като същевременно укрепява 

ножницата. Двата орнамента са свързани с две пластини, всяка от които е огъната и 

заздравява допълнително нейните дълги страни15: 

кат. № А 9, А 15, А 19, А 22, А 47-А 49, А 54, А 72, А 82, А 84-А 85,  

Б 3, Б 7, B 18, 

табла А IV/1, А V/3б, А VII/2, А IX/1a, А XVI/2, А XVII/1-2, А XVIII/2б, А XXV/1б, 

А XXVIII/3а-б, А XXIX/2-3,  

Б II/1, Б IV/1а, B XXVI/2, B XXVII/1а-б.  

 

Запазени са в Регионален исторически музей Враца отделни фрагменти от 

ножници, които са със същия елемент: 

кат. № Г 9-Г 10, 

табла Г III/2а, Г V/1а, Г VIII/2а, Г X/1a.  

Всяка от тези допълнително поставени пластини е с две изрязвания, които имат 

обикновено дъговидна форма (Схема 3). Те са с издатък в средата, обхващащ по-

стабилно задната част на ножницата:  

кат. № А 9, А 15, А 19, А 22, А 47-А 49, А 82,  

Б 3, Б 7, В 16, B 18, 

табла А IV/1, А V/3б, А VII/2, А IX/1б, А XVI/2, А XVII/1-2, А XXVIII/3б,  

Б II/1, Б IV/1б, В XXII/1б, B XXV/1а-б, B XXVI/2, B XXVII/1а, в.  

 

Само при две от изделията са налице различия: 
                                                        

15 Само една снимка свидетелства за наличието на този елемент при ножницата с кат. № 

А 71. 
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три релефни орнамента с форма на буквата S - кат. № А 16, табло А VI/1a, табло 

14/10;  

два релефни орнамента с форма на буквата S и разположено между тях кръгче - 

кат. № В 16, табла В XXII/1б, B XXIII/1б, B XXIV/1б, 2а-б, табло 14/9, (Схема 2).    

Украсата на ножниците бележи развитие именно при тези два меча. Извършената 

трансформация не води до конструктивна промяна на елемента. Настъпилите изменения 

са свързани единствено с обогатяването на декорацията.    

 

Елементът от ножницата на меча с кат. № А 1 е с различен орнамент. Снимката в 

публикацията не е детайлна и е невъзможно да се установи със сигурност формата му. 

Описанието също не позволява да бъде направена необходимата конкретизация: 

„Ножницата на меча се състой от две тънки железни половини, запазени във фрагментно 

състояние, и свързани помежду си с подвиване на двата ръба на едната от половините, 

а също така и чрез три железни скоби. Тези скоби са служили и за орнамент на 

ножницата. Едната от скобите е четириръбеста, втората - зигзагообразна, а третата - 

вълниста с три топчици.“ (Милчев 1958, 233).  

 

Мечовете притежават ножници със запазен елемент за закачване на колан16. Всеки 

от тях представлява пластина, изработена съобразно предназначението му. Тя е огъната 

и нейните два края са захванати за ножница с по един нит (Схема 3). Този елемент е с 

формата е характерна за оръжията от LT D1 (Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 172-182, Аbb. 

1/1, 12). Той е запазен при голяма част от мечовете от България:  

кат. № А 7, А 9, А 13, А 15-А 16, А 19, A 21-А 22, А 47-А 50, А 54, А 82, А 85,  

Б 3, Б 7, В 16, B 18, 

табла А III/1б, А IV/1, А V/1, 3б, А VI/1б, А VII/2, A VIII/2, А IX/1б, А XVI/2, А 

XVII/1-2, А XVIII/1-2а, А XXVIII/3б, А XXIX/3,  

Б II/1, Б IV/1б, В XXII/1в, B XXV/1а-б, B XXVI/2, B XXVII/1а, в.  

Фрагменти от ножници със същия елемент се съхраняват във фондовете на 

Регионален исторически музей-Враца: 

кат. № Г 6, Г 8, Г 13, 

табла Г I/6, Г II/6, Г III/1б, Г IV/1б, Г VIII/1б, Г IX/1б.  

 

Налице са различия на формата на краищата му. 

При част от оръжията те са почти полукръгли: 

кат. № А 7, А 9, А 16, A 21, А 47, А 49-А 50, А 85, Б 3, В 18,  

табла А III/1б, А IV/1, А VI/1б, A VIII/2, А XVI/2, А XVII/2, А XVIII/1, А XXIX/3, 

Б II/1, В XXVI/2, B XXVII/1а, в. 

При останалите мечове всеки от краищата е издължен и наподобява на триъгълник 

със заоблен връх: 

кат. № А 13, А 15, А 19, А 22, А 48, А 54, А 82,  

Б 7, В 16,  

табла А V/1, 3б, А VII/2, А IX/1б, А XVII/1, А XVIII/2а, А XXVIII/3б, 

Б IV/1б, В XXII/1в, B XXV/1а-б. 

Различното оформяне на елементите няма определено практическо приложение. 

Двете форми вероятно се налагат вследствие на практическите умения на отделните 

майстори и предпочитанията на техните клиенти. 

 

                                                        
16 Информация за наличието на този елемент при оръжията с кат. № А 1, А 62, А 84 е 

почерпена от публикациите. 
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Средна част на ножницата на меча с кат. № А 75, табло А XXVI/2б e укрепена 

допълнително по различен начин в сравнение с останалите оръжия. Нейните две 

пластини са захванати с три елемента с трапецовидна форма. Те са разположени върху 

едната от тях – лицевата. Оръжието е консервирано и не е възможно да се установи по 

какъв начин те са закрепени за нея – не личат следи от отвори и поставени в тях нитове. 

Широките краища на пластините са огънати и захващат другата пластина, която 

образува гърба на ножницата. Подобно укрепяване не се забелязва при оръжията, 

разгледани в настоящето изследване. Мечът с кат. № А 75, табло А XXVI/2б притежава 

острие и метална част на ръкохватката, които не се различават от останалите и би 

трябвало неговата ножница да е подобна на техните. Съществуващата разликата е 

необяснима. Налице са две възможности. Мечът е изработен в отделна оръжейна 

работилница, произвеждаща ножници с по-специфична форма. Двете пластини на 

оръжието са укрепени допълнително, след като изделието вече е било в употреба – 

извършена е поправка.    

 

Мечовете от България се отличават с добре укрепените върхове на ножници17. 

Тяхната форма е сходна на тази на оръжията от LT D1 (Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 

172-182, Аbb. 1/1, 12). Тя е характерна за голяма част от изделията (Схема 2, Схема 3): 

кат. № А 9, А 16, А 35, А 47-А 50, А 54, A 68, А 82, А 85,  

Б 7, В 14, В 16,  

табла А IV/1, А VI/1б, А XII/3в, А XVI/2, А XVII/1-2, А XVIII/1-2б, A XXIV/2, А 

XXVIII/3а-б, А XXIX/3,  

Б IV/1а-б, В XVII/3, B XX/1а-г, В XXII/1б, В XXIII/1б-в, B XXIV/1б, 2а-б, B 

XXV/1а, г. 

Във фондовете на Регионален исторически музей-Враца се съхраняват няколко 

фрагмента от ножници:  

кат. № Г 8-Г 9, Г 11-Г 12, 

табла Г III/2б, Г V/1б, Г VIII/1в, Г IX/1в, Г XI/1a-б, 2б, Г XII/1a-б, 2б. 

 

По-добре запазените екземпляри свидетелстват за начина на изработка. Върху 

краищата на двете пластини на ножницата е поставена трета, която е огъната така, че ги 

притиска – образува кант. Тя е с два елемента с кръгла форма, които са с еднакви размери. 

Те са занитени за лицевата пластина (Схема 2). Обратна страна на ножницата също е 

добре укрепена. Двата успоредни края на огънатата трета пластина са свързани с една 

или повече хоризонтални ленти (Схема 3). Тя е с осем допълнителни елемента с форма, 

подобна на триъгълник. Четири от тях притискат лицевата пластина (Схема 2). 

Останалите стабилизират другата, която образува задната страна на ножницата (Схема 

3).    

Налице са различия при меча с кат. № В 16, табла В XXII/1б, В XXV/1в. Тази трета 

пластина е изработена с четири елемента със специфична форма. Всеки от тях е издължен 

и притежава заоблен връх и разширение в основата. Те укрепват допълнително гърба на 

ножницата. 

Съществуват разлики в конструкцията на меча с кат. № Б 7, табло Б IV/1б. 

Пластината, оформяща гърба на ножницата, е укрепена с шест елемента, подобни на 

триъгълници. Нейният горен край също е стабилизиран допълнително. Оформени са още 

два елемента, всеки от които е подобен на скоба.   

                                                        
17 Формата на ножниците с кат. № А 62 и А 71 е документирана със снимки в 

публикациите. 
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Върховете на ножници на оръжията с кат. № А 16, A 68, табла А VI/1б, A XXIV/2, 

също се отличават от останалите. Те са с допълнителен елемент (издатък), не 

притежаващ практическо приложение. При едното от оръжията той е с форма близка на 

тази на конуса - кат. № А 16, табло А VI/1б, табло 14/10. При второто е издължен и 

завършва с кълбо - кат. № А 68, табло А XXIV/2, табло 14/11. Тези елементи имат 

единствено декоративно предназначение. 

Констатираните различия са свидетелство за еволюцията на ножниците. Тези от LT 

D1 са усложнени в конструктивно отношение с цел да се подсигури здравината им. 

Наличието на допълнителни елементи е съчетано с желанието на майсторите изделията 

да са с и по-богата и разнообразна украса.  

 

Проблемът за датирането на мечовете в по-тесни хронологически граници е от 

първостепенно значение. В българската научна литература е наложено становището, че 

формата на върха на острието е единственият и най-важен критерий за определяне.  

Според Рафаил Попов мечът с кат. № А 5, табло А II/1б принадлежи на LT D: „Тъй 

като през късно-латенско време острието у меча изчезва, а краят на листа става заоблен, 

с пълна сигурност бихме могли да го датираме към последното столетие пр. Христа.“ 

(Попов 1929, 282, обр. 145). 

Подобна констатация е направена от Георги Александров за оръжието с кат. № А 

75, табло А XXVI/2а: „Неговият заоблен връх го приближава до мечовете…., които се 

отнасят към I в. пр. н. е.“ (Александров 1975, 70-71, обр. 2). 

Богдан Николов прави обобщение за мечовете с кат. № А 10, А 12, А 15, А 62, А 

64, табла А IV/2-3, А V/3а, А XXII/1, А XXIII/1 – „върхът на острието е по-закръглен и 

говори за по-късна дата през средния и късен латен - края на III и I в. пр. н. е.“ (Николов 

1965, 200). 

В статията на Соня Лазарова е отбелязано за оръжието с кат. № Б 2, табло Б I/2, че 

то е от „къснолатенската епоха, II-I в. пр. н. е., когато острието е с леко заоблен връх…“ 

(Лазарова 1987, 12). 

Формата на върха на острието не е единственият показател за определяне на 

дадено оръжие към LT D. От съществено значение са и другите особености, разгледани 

в настоящата глава и характерни за оръжията от къснолатенския период. Най-важната 

от тях е наличието на добре изразен пластичен ръб с успоредни на него широки улеи, 

разположени върху всяка от двете страни на острието.  

Цялостното разглеждане на формата на отделните съставни части на оръжията и 

на техните ножници, дава основание да се коригира датирането на част от мечовете. Те 

са определените в литературата като принадлежащи на LT C, но трябва да бъдат 

отнесени към LT D. В настоящето изследване е посочен каталожния номер на всеки от 

тях, като е цитирано дословно единственото основанието на авторите – наличието на 

остър връх.  

Кат. № А 1: „Този меч въз основа на изострения си връх може да се отнесе към 

среднолатенската епоха.“ (Милчев 1958, 233, таблица V, таблица VI, обр. 1-2). 

Кат. № А 17, табло А VI/2а: „Върхът на меча е слабо заострен. Този тип мечове се 

датират към 250-100 г. пр. н. е.“ (Александров 1975, 68-70, обр. 1) 

Кат. № А 18, табло А VII/1: „Страничните ръбове на острата част вървят почти 

успоредно и само към края се приближават за да образуват слабо острие. Така изкован 

този меч, е бил употребяван както за удряне (сечене) така и за мушкане. Следователно 

той трябва да се отнесе към средно-латенско време. Предвид на голямото му сходство с 

галските мечове, с голяма вероятност меча от Добролево ще трябва да се приема за 
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келтийски. В полза на нашето предположение говори самата форма, която отговаря на 

мечовете от III-I в. пр. Хр. (средно-латенски тип) …“ (Попов 1922а, 177-178) 

Кат. № А 22, табло А IX/1a: „През ранно-ла-тенската епоха краят на мечовете е 

правен заострен….При средно ла-тенско време върхът е слабо заострен, докато в късно-

ла-тенско време той е съвсем заоблен и бива употребяван изключително като оръжие за 

сеч. Мечът, следователно, от с. Дере трябва да отнесем към средно ла-тенската епоха…“ 

(Попов 1922а, 165, обр. 158а-в). 

Кат. № А 32, табло А XI/5: „Върхът на мечовете през латенската епоха не е останал 

неизменен. През първият период на латена той е правен силно заострен, през втория е 

слабо заострен, докато към края на латенската епоха мечовете имат съвсем заоблен връх 

и са предназначени предимно за сеч. Следователно мечът от Казанлък трябва да отнесем 

към среднолатенската епоха – 250-100 г. пр. н. е.“ (Гетов 1962, 41-42, обр. 1). 

Кат. № А 33, табло А XII/1: „Профилът при основата на дръжката, изобщо 

устройството и, издава меча за латенски, а формата на върха на листа показва, че имаме 

работа със среднолатенски тип. Следователно гробната находка от Хасан-Факъ трябва 

да отнесем към 250-100 г. пр. Хр.“ (Попов 1933, 353, обр. 97). 

Пример за цялостен подход при датиране е определянето на принадлежността на 

мечовете с кат. № А 42-А 43, табло А XV/1а-б, 2 към LT С. Техните върхове не са 

запазени и формата им не може да бъде определена. Остриетата им са с пластичен ръб, 

металната част на ръкохватката е плоска. Запазената част от накрайника на едното 

оръжие е с форма на пластина, извита като дъга. Изброените белези са характерни за 

оръжията от среднолатенския период. Същото се отнася и за ножиците на оръжията. 

Елементите за закачване на кожен колан са с ленти, които допълнително стабилизират 

нейните две пластини – те също са характерни за LT C.  

 

В някои случаи датирането е затруднено, тъй като формата на мечовете не може 

да бъде прецизно определена – те са повредени от корозията или липсват части от тях.  

Върхът на ножницата на оръжието с кат. № А 4, табло А I/3 е характерен за LT D. 

Същото се отнася и за металната част на ръкохватката. От меча са запазени отделни 

фрагменти и той не може със сигурност да бъде отнесен към къснолатенския период. 

Върхът на меча с кат. № А 8, табло А III/2 липсва. Върху всяка страна на острието 

е разположен пластичен ръб. Рафаил Попов изрично съобщава за него: „В средата на 

листа има профилуван ръб, който почва от основата на дръжката и стига до върха.“ 

(Попов 1936, 30). Авторът не споменава за разположени успоредно на него улеи, 

характерни за мечовете от къснолатенския период. Вероятно екземплярът с кат. № А 8, 

табло А III/2 е от LT C. 

Периодът на употреба на няколко меча - кат № А 26-А 31, табла А X/2-3, А XI/1-4 

също не подлежи на определяне. В публикацията отсъства подробно описание на 

формата и на размерите. Авторът не конкретизира принадлежността на оръжията към 

LT C или LT D: „Това са мечове, които принадлежат към групата на дългите двуостри 

железни мечове, известни като „келтски тип“, широко разпространен в Тракия през 

средно и къснолатенската епоха. (III-I в. пр. Хр.).“ (Танчева-Василева 2007, 40).  

Оръжието с кат. № А 35, табла А XII/3а-в, Г V/2а-б, е с добре оформен остър връх 

и слабо изразен пластичен ръб върху всяка от двете страни на острието. Може да се 

предположи, че принадлежи на LT C. От ножницата му е запазен фрагмент с елемента за 

закачване на колан. Единият му край е свързан с лента, която е фрагментирана. Той е с 

форма характерна за мечовете от среднолатенския период. Същевременно е запазен и 

долният край на ножницата, който е типичен за къснолатенските мечове. Вероятно е 

налице объркване при публикуването на оръжието. Мечът с фрагмента от ножницата със 
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запазен елемент за закачване на колан са от среднолатенския период, но към тях е 

прибавен край на ножница от друг меч, характерен за LT D.  

Три от мечовете са повредени от корозията и са огънати преди тяхното депониране 

– кат. № А 56-А 58, табла А XIX/2, А XX/1-2. Върховете им са остри. Върху всяка страна 

на острието е разположен пластичен ръб, но не се забелязват улеи. Металната част на 

ръкохватката при два от мечовете е плоска, а при третия е с квадратно сечение. Вероятно 

оръжията принадлежат на среднолатенския период. 

Същата констатация важи и за меча с кат. № А 61, табло А XXI/3. Върхът и част 

от острието липсват. То е повредено от окиса и е с ромбовидно сечение. Върху него не 

са разположени улеи. Металната част на ръкохватката е плоска. Тя е с правоъгълно 

сечение.  

От меча с кат. № А 88, табло А XXX/2 е запазена само част от острието с 

фрагменти от ножницата и цялата метална част на ръкохатката. Вероятно оръжието е от 

къснолатенския период. 

Спорна е хронологическата принадлежност към LT C и на меча с кат. № А 89, 

табло А XXX/3. Върхът и част от острието са повредени от корозията и е невъзможно 

да се възстанови първоначалната им форма. То е с ромбовидно сечение и завършва с 

предпазител, част от който липсва. Металната част на ръкохватката също отсъства.  

Острието на меча с кат. № Б 8, табло Б V/1а-б е повредено от корозията. Не се 

забелязва наличието на пластичен ръб, разположен върху всяка от двете му страни. 

Върхът е бил остър, а металната част на ръкохватката - плоска. Отсъствието на 

предпазител и части от ножницата не позволява със сигурност оръжието да бъде 

определено като принадлежащо към латенското въоръжение. 

Може да се предположи, че мечът с кат. № Б 9, табло Б V/2а-б, е от LT C, тъй като 

е корозирал. Той е притежавал остър връх, острието е без улей, металната част на 

ръкохватката е плоска. Оръжието е с предпазител и формата му указва неговата 

принадлежност към латенските образци. Ножницата е с елементи, стабилизиращи 

нейният край, разположен до предпазителя. Те са повредени от окиса и първоначалната 

им форма е неизвестна.  

Върхът на меча с кат № B 10, табла В XII/3, В XV/1а-в е остър. Острието притежава 

слабо изразен пластичен ръб, разположен от двете му страни. То е с ромбовидно 

сечение. Тези особености на формата са характерни за оръжията от среднолатенския 

период. Металната част на ръкохватката е повредена от корозията. Вероятно е била 

четириръба с ромбовидно сечение – форма типична за мечовете от LT D.  

 

 

Отделна група образуват няколко меча, които са сходни с оръжията от римската 

армия. Същевременно се забелязват в тяхната форма и влияния от латенското 

въоръжение:  

кат. № А 6, А 51, А 70, А 74, А 77, B 19, 

табла A II/2а-б, A XXIV/4, A XXVI/1а-б, А XXVII/2а-б, B XXVIII/1а-г, B XXIX/1a-

д.  

В различни райони на Европа са открити подобни оръжия. С голямо умение са 

изработени ножниците, които са с ажурно изрязана украса (Czarnecka 2016). Конкретен 

пример са мечовете от гроб 78 и гроб 128 от некропола в Zemplín, Словакия, датиран в 

периода от 50 г. пр. Хр. до 200 г. (Budinskjý-Krička/Lamiová-Schmiedlová 1990, 279-281, 

fig. 19/1-2, pl. XI/20, XVIII/4).  

Част от оръжията образуват група с по-тесни хронологически граници. Вероятно 

те бележат крайната фаза на развитие на латенското въоръжение. Особеностите в 
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процеса на тяхното производство и спецификата на стила на украса са отбелязани в 

самостоятелно научно изследване. Определен е предполагаем период на изработка – 40-

30 - 15 г. пр. Хр. В каталога на публикацията е включен и мечът от Белозем - кат. № А 

6, табло А II/2а-б, табло 14/12 (Istenič 2012, 755-760, cat. # 24).  

Невъзможно е извършването на по-прецизен анализ на оръжията от България – те 

са фрагментирани и е неизвестен техния първоначален вид. Върхът на острието при 

отделни екземпляри е остър, но отсъства информация за останалите особености на 

формата на изделията18. 

Два от мечовете са по-добре запазени - кат. № А 77, В 19, табла А XXVII/2a-б, В 

XXVIII/1а-г, В XXIX/1a-д, табло 14/13-14. Те са с остър връх и острието е удебелено от 

двете му страни. Металната част на ръкохватката е плоска с правоъгълно сечение.  

Налице е сходство на формата с тази на екземплярите от LT C. Тя е характерна за 

по-ранния период от развитието на мечовете преди да бъде извършено нейното 

усложняване през LT D. Приликата е резултат от съвпадение, наложено вследствие 

опростяването на оръжията в конструктивно отношение. Основната разлика е 

определена от върха на острието. Тoй се различава от тези на оръжията от 

среднолатенския период и е характерен за римските мечове (Генчева 2004б, 144-145, обр. 

22-23).  

Изделието с кат. № В 19, табла В XXVIII/1а, в, В XXIX/1a, б, табло 14/14, е с добре 

изразен остър връх, характерен за мечa спата - spatha (латински език), Typ „Nauportus“. 

Оръжието от гроб 471 от Giubiasco, кантон Тessin, Швейцария притежава подобно 

острие. То е от този тип, но е определено и като принадлежащо на LT D2 (Stufe A) и е 

датирано през втората половина на I в. пр. Хр. (Miks 2007, Nr. A 231, Vortafel C). 

Неговото острие свидетелства за развитието на мечовете в края на къснолатенския 

период и съществуващата приемственост с тези, които са характерни за римската армия. 

Наличието при изделието с кат. № В 19, табла В XXVIII/1а, в, В XXIX/1a, б, табло 14/14 

на предпазител със специфична форма е важно доказателство за влияние от латенското 

въоръжение. 

 

В научната литература се съдържа информация за част от ножниците на мечовете 

– начин на изработка и украса. 

За изделието с кат. № А 6, табло A II/2а-б, табло 14/12, е отбелязан материала, от 

който е направено: „Там се вижда горната (лицевата) страна на ножницата, която е 

изработена от сребро (сребърна пластинка).“ (Пеев 1926, 74).  

Дадено е описание за изработката на оръжието с кат. № А 51: „Ножницата е 

направена от две тънки медни пластинки, така, че едната обхваща с ръбовете си другата. 

По цялата дължина на лицевата и страна върви една извита медна пластинка, прикрепена 

с тънки нитчета. Тя стой като заоблен, изпъкнал ръб, който в горния край постепенно се 

разширява и става плосък. Тук пластината се чупи под прав ъгъл, като образува 

правоъгълен отвор за прокарване на ремъка. На това място пластината е украсена с 

няколко пресичащи се врязани линии. В горния край ножницата завършва камбановидно 

изрязана, а двете пластинки са заздравени тук допълнително с една напречна тънка 

връзка от медна тенекия.“ (Аладжов 1965, 84-85, обр. 8-9). 

Налице са сведения за мечът с кат. № А 70, табло A XXIV/4: „В горния край 

ножницата е изрязана в форма на звънец и е украсена с напречни нарези. Тя се състой от 

две бронзови пластинки, от която едната е с подвити ръбове, за да може да обхваща 

                                                        
18 Информация за формата на върха на острието при мечовете с кат. № А 51 и А 74 е 

почерпена от публикациите и приложения към тях снимков материал. Мечът с кат. № А 6, табло 

A II/2а-б също е с остър връх – рисунка в публикацията.  
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втората. Върху последната е поставена ажурна пластинка, от която са запазени само 

следи, обаче тя е покривала ножницата по цялата дължина. Противоположната страна на 

ножницата е снабдена с една окова от бронз, която е служила за окачване на меча.“ 

(Попов/Кацаров/Господинов 1921, 31, обр. 34А-В).  

Запазена е информация за изделието с кат. № А 74, табло A XXVI/1а-б: 

„Ножницата му се състои от две сребърни пластини, които следват формата на меча. На 

лицевата и страна са имитирани скоби. Горната част на една от пластинките е украсена 

с ажурна плетеница. Над украшенията има старогръцки надпис в два реда…“ 

(Буюклиев/Димитров/Николов 1965, 135р обр. 31-32). 

Отбелязано е за ножницата на меча с кат. № А 77, табло А XXVII/2а-б, табло 14/13, 

че се състои от „… от  желязна пластинка, запазена частично. От едната страна тя има 

плоско удебеление, от друга - бронзова ажурна апликация…“ (Домарадски 1994, кат. 

41). 

По-голяма част от ножниците на мечовете от тази група не са запазени изцяло. Те 

са с конструкция, подобна на тази на оръжията от къснолатенския период - съставени са 

от две пластини. Едната от тях е със завити краища, обхващащи другата. Този начин на 

изработка е използван при изделията с кат. № А 51, А 70, табло А XXIV/4. Те са 

направени от медни и бронзови пластини. Ножницата на екземпляра с кат № А 74, табло 

A XXVI/1а-б е от сребро. Едната пластина (лицевата) на изделието с кат. № А 6, табло 

A II/2а-б, табло 14/12 също е сребърна. Употребеният при производството метал 

определя съществуващата разликата. Ножниците, характерни за келтското въоръжение, 

са от железни пластини. От същия метал е изработена и тази на оръжието с кат. № В 19, 

табла В XXVIII/1б, г, В XXIX/1a, в-д. Вероятно тя е по-близка в хронологическо 

отношение към екземплярите от къснолатенския период. 

Приликата с оръжията от LT D се изразява в оформянето на горния край на 

ножницата. Той е изрязан дъговидно и следва извивката на предпазителя - кат № А 6, А 

51, А 70, А 74, В 19, табла A II/2а-б, A XXIV/4, A XXVI/1а-б, В XXVIII/1б, г, В XXIX/1a, 

в-д. Разликата е в елемента за закачване на колан. При оръжието с кат. № А 51 той 

представлява тънка медна пластина. Тя е разположена по цялата дължина на ножницата 

и е закрепена към нея с нитове. В горния си край тази пластина е извита и така е оформен 

отвор, през които минава коланът.   

 

Ножниците от тази група са с украса. Сребърната пластина на изделието с кат. № 

А 6, табло A II/2а-б, табло 14/12 е с ажурни изрязвания и допълнителна декорация: „Тя 

е с изпъкнати геометрични фигури, розетки и спирали, направени от сребърна жица и 

сребърни топчета….“ (Пеев 1926, 74, обр. 11-12). С подобни изрязвания е и пластината, 

поставена върху лицевата страна на ножницата с кат. № А 70, табло A XXIV/4. С 

особено богата украса се отличава изделието с кат. № А 74, табло A XXVI/1а. Едната 

сребърна пластина е с ажурни изрязвания с разнообразна форма.  

С по-специфична орнаментация е оръжието с кат. № А 77, табло А XXVII/2б, табло 

14/13. Неговата ножница е с „бронзова ажурна апликация, украсена с геометрични 

(концентрични кръгове, защриховани линии) и зооморфни мотиви (стилизирана глава с 

рога).“ (Домарадски 1994, кат. № 41).  

По подобен начин е орнаментирано оръжието с кат. № В 19, табла B XXVIII/1б, г, 

В XXIX/1a, в-г, табло 14/14: „Украсата на ножницата се състои от декоративни 

хоризонтални полета. Най-долният представлява ажурни дорийски колони; над тях 

следва корниз от релефни коси линии. Същият пояс рамкира и най-широката част на 

ножницата. В ъглите под него са изобразени ажурни протомета на кон и друго животно 
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(глиган ?); под тях следват две стилизирани птичи глави, разположени при ръба.“ 

(Аврамова 2004, 37, кат. № 1.4).  

Средната част на ажурната украса на ножниците на оръжията с кат. № А 77, В 19, 

табла А XXVII/2б, В XXVIII/1б, г, B XXIX/1a, в-г, табло 14/13-14 е пострадала от 

корозията и е отчупена вероятно при намирането им. Произволно са определени 

формите на запазените части, като зооморфни изображения. 

Стилът на орнаментиране при мечовете от тази група е разнообразен, вероятно 

отделните екземпляри са изработвани в различни оръжейни работилници. Мечовете с 

изключение на екземпляра с кат. № В 19, табла В XXVIII/1а-г, В XXIX/1a-д, табло 14/14, 

за който се предполага, че е от Телиш, Плевенско, са открити на територията на 

провинция Тракия. Тя е със статута на сенатска провинция и нейната административна 

структура се различава от тази на Мизия, в границите на която са разположени военни 

подразделения. Вероятно на юг от Стара планина са запазени традициите в оръжейното 

производство от времето преди римското завоевание и са използвани през 

продължителен период от време образци, които по своята форма се различават от 

стандартизираното въоръжение в армията.  

Върху пластината на ножницата на оръжието с кат. № А 74, табло A XXVI/1б е 

гравиран надпис в два реда на старогръцки език:  

Σευτης ἐποίησ 

εν· ΠΑΙΑΓΑΡΟϹ (Dana/Kamiševa/Theodossiev 2016, 62, fig. 3-4).  

Изказани са две предположения при неговото разчитане:  

1. Производител на меча е Севт от ΠΑΙΑΓΑΡΟϹ; 

2. Производител на меча е Севт, а ΠΑΙΑΓΑΡΟϹ е името на поръчителя или 

собственика на меча. 

(Dana/Kamiševa/Theodossiev 2016, 60-64, fig. 1-4).  

Името на майстора е с безспорен тракийски произход. То е доказателство за 

съществуването на местен производствен център, в които са изработвани мечове. 

Възможно е началото на неговото съществуване да е поставено през предишните 

столетия и в него да са изработвани изделия с форма, характерна за къснолатенския 

период. Изказаното предположение не е подкрепено с допълнителни доказателства и 

има хипотетичен характер. Надписът, гравиран на ножницата, е на старогръцки език. 

Той се запазва като официален и след създаването на римската провинция Тракия. Не е 

локализирано, обаче, със сигурност селище с името ΠΑΙΑΓΑΡΟϹ в рамките на нейната 

територия. 
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ГЛАВА  ТРЕТА 

 

МЕЧОВЕТЕ  –  ВАЖНА  ЧАСТ  ОТ  КОМПЛЕКТИТЕ  

ОТ  ВЪОРЪЖЕНИЕ  И  СНАРЯЖЕНИЕ 

 

 

Голяма част от мечовете са открити в гробове и почти всички представители на 

техния инвентар формират комплекти от въоръжение и снаряжение.  

Важен елемент от тях са ножовете, притежаващи специфична форма. Всеки е с 

дъговидно извито острие и режещ ръб, разположен от вътрешната му страна. Върху 

металната част на ръкохватката са монтирани елементи, изработени от нетраен материал. 

Те вероятно са от дърво и не са запазени. При част от ножовете тя представлява клин, 

върху който е поставен само един елемент. При останалите е издължена и притежава 

форма близка до тази на правоъгълника. Върху нея са захванати два отделни елемента 

(Табло 3/2, Табло 4/2, Табло 5/3, Табло 6/4, 8, Табло 7/2, Табло 8/2, Табло 9/2, Табло 10/2), 

(Таблица 1), (Торбов 2018).  

Копията, влизащи в комплектите, са с различна форма на върховете. Острието е 

заздравено при част от тях с релефен ръб, разположен върху всяка от двете му страни. 

Втулките, в които е била поставена дървената част, обикновено са оформени като 

издължен пресечен конус (Табло 3/3, Табло 4/3, Табло 5/2, Табло 6/2, 6, Табло 7/3-4, 

Табло 8/3, Табло 9/3-5, Табло 10/3, Табло 11/2-4, Табло 12/4), (Таблица 1). Част от 

копията са с калъфи, които са изработени от пластина, огъната фуниевидно. Върху 

другият край на дръжката са поставени и накрайници (сауротери). Едната им част 

обикновено е оформена като втулка, а другата е заострена (Торбов 2003; Rapin/Brunaux 

1988).  

Отбранителното въоръжение се състои от щитове, изработени от дърво. Върху тях 

са поставени апликации. Всяка от по-ранните в хронологическо отношение представлява 

лента, която е огъната в средата. Тя обхваща оформеното върху щита ребро. По-късните 

са с кръгла форма и широка периферия. Средна им част е конична или полусферична с 

релефен ръб в основата (Табло 3/4, Табло 4/4, Табло 12/2), (Таблица 1), 

(Bockius/Łuczkiewicz 2004, 73-98; Borangic/Marius/Marius 2015, 115-170; Constantin 2010, 

257-264; Domaradzki 1977, 53-95; Rapin/Brunaux 1988).  

Ризниците, които също влизат в комплектите, са изработени от железни халки, 

захванати една за друга. Някои от тях са с приспособления, служили за пристягане към 

тялото на воина. Те са прикрепени към халките с нитове (Табло 3/5), (Borangic/Paliga 

2013; Torbov 2004). 

Шлемовете от комплектите са направени от желязо или бронз. Те обикновено са 

от тип Пилос и притежават конична калота. Тяхната челна част завършва в двата си края 

с волути (Атанасов 1992, 12, табла XI, XIa; Гетов 1962, 42-43, обр. 2-3; Торбов 2016, кат. 

№ XVIII, 8; Waurick 1988, 157-158, Abb. 2, 14-19). В употреба са и шлемовете със 

заоблена конична форма. Двата срещуположни края на калотата са укрепени с два 

триъгълни елемента, захванати за нея с по три нита (Торбов 2016, кат. № XVIII, 7; Guštin 

1984, 339-343, Beilage 1; Schaaff 1988, 300, Abb. 12-13).  

Коланите от снаряжението са верижки, съставени от железни халки. Те са с токи, 

всяка от които представлява пластина, в единият край на която е оформена кука, служила 
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за закачване (Табло 3/6), (Таблица 1). Вероятно са използвани и колани от кожа или друга 

материя. За тях са закачени токи, всяка от които представлява рамка с различна форма. 

Едната къса страна е с езиче, което е влизало в отвора, направен върху колана (Табло 

3/7), (Торбов 2005г). 

В снаряжението влизат шпори с дъговидна форма и завършващи с шип. От двете 

страни на всяка от тях е оформена по една кука с разширение. За нея е прикрепян 

ремъкът, пристягащ я към глезена на воина (Табло 3/8), (Таблица 1), (Филиповић 2009; 

Torbov 1998).  

Важна част от снаряжението са юздите, произхождащи също от гробовете. Всяка, 

от най-често използваните, се състои от два лоста, разположени от двете страни на 

главата на коня. Те са свързани със зъбалец, който се е намирал в устата му. Той е 

съставен от закачени един за друг железни елементи. Двата лоста са съединени и чрез 

пръчка, разположена под брадата на коня (Табло 3/9, Табло 4/5, Табло 5/4, Табло 6/3, 7, 

Табло 7/5, Табло 8/4, Табло 10/4), (Таблица 1), (Торбов 1998; Werner 1988). 

В гробовете са откривани и фибули (закопчалки) – накити, украсяващи дрехата на 

воините, които не са представители на въоръжението и снаряжението. Те са с 

конструкция, сходна на съвременните безопасни игли. Фибулите са изработени 

обикновено от бронз или желязо. Всяка от тях притежава дъговидна част (лък). В единия 

му край е оформен иглодържател - пластинка, която е извита и образува улей. В другия 

край е поставена пружина, обикновено с две дълги рамене. От нея тръгва иглата, която е 

закачена в улея на иглодържателя (Василева 2012, 26-29, таблица 2; Rustoiu 1997). 

В гробният инвентар влизат и глинени съдове – кани, купи, гърнета и други 

представители на кухненската керамика. Тяхното присъствие в гробовете се обяснява с 

култа към мъртвите и представите за съществуването на задгробен живот.  

 

Разглеждането на комплектите от въоръжение и снаряжение води до реализирането 

на две възможности: 

отделни представители от комплектите, включително и фибулите, позволяват по-

прецизното датиране на мечовете; 

мечовете определят по-конкретни хронологически рамки за други представители 

от комплектите.   

Избраният подход в настоящето научно изследване е комплексен по характер. Той 

способства за изграждането на по-реална представа за развитието на тракийското 

въоръжение през продължителен период от време.  

 

 

Фибулите, включени в комплектите, принадлежат на отделен Тип II. Те притежават 

билатерална спирала и са със среднолатенска схема (Василева 2012, 26-29, таблица 2). 

Определени са като принадлежащи и на Tipul 2 и неговите варианти. Всяка от тях 

притежава тънък и издължен лък. Той преминава в пружина. Продължението на 

иглодържателя се скрепява чрез пръстен в горния край на лъка (Rustoiu 1997). Фибулите 

намират най-голямо разпространение през LT C2.  

Една от тях е открита с меч, принадлежащ на този период от време:  

меч – кат. № A 65, табло A XXIII/2 и фибула от желязо - Плевен, (КАРТА 3/41), 

(Попов 1929, 279-280, обр. 136/1-2; Rustoiu 1997, 33-34, 97 - Tipul 2).  

Рафаил Попов правилно отбелязва, че „фибулата от Плевен принадлежи към 

средно-латенските форми; като е така, ще трябва цялата находка да датуваме ….. към 

средно-латенска епоха….“ (Попов 1929, 280, обр. 136/1-2).  
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По-голяма част от мечовете са с форма характерна за LT D. Те са открити с фибули 

от LT C2 (среднолатенска схема), които намират разпространение и по-късно. Те влизат 

в инвентара на гробовете заедно с комплектите от въоръжение и снаряжение, разкрити 

на територията на България. Може да се предположи, че мечовете, намерени в тях, 

принадлежат на фазата LT D1. В настоящето изследване са включени фибули, които са 

по-добре запазени: 

меч – кат. № A 2, табло A I/1 и фибула от желязо - Алтимир, (КАРТА 2/1), 

(Николов 1965, 178, обр. 18д; Rustoiu 1997, 33-34, 97 - Tipul 2); 

меч – кат. № A 64, табло A XXIII/1 и фибула от бронз - Паволче, (КАРТА 2/39), 

(Николов 1965, 182, обр. 22в; Rustoiu 1997, 33-34, 97, fig. 28/10 - Tipul 2); 

меч – кат. № A 72, табло A XXV/1а-б и фибула от желязо - Софрониево, (КАРТА 

2/46), (Николов 1981, 36, обр. 4б; Rustoiu 1997, 33-34, 98 - Tipul 2); 

меч – кат. № A 73, табло A XXV/2а-в и фибула от желязо - Софрониево, (КАРТА 

2/46), (Николов 1981, 38, обр. 5а; Rustoiu 1997, 33-36, 98, fig. 20/4 - Tipul 2b); 

меч (не е запазен) и фибула от желязо - Софрониево, (КАРТА 2/46), (Николов 1981, 

40, обр. 6б; Rustoiu 1997, 33-36, 98, fig. 20/3 - Tipul 2b); 

меч – кат. № A 82, табло A XXVIII/3а-б, табло 14/8 и фибула от бронз - Търнава, 

(КАРТА 2/50), (Теодосиев/Торбов 1995, кат. № 1, обр. 13; Rustoiu 1997, 33-34, 98, fig. 

19/4 - Tipul 2d); 

меч – кат. № A 83, табло A XXIX/1 и фибула от желязо - Търнава, (КАРТА 2/50), 

(Теодосиев/Торбов 1995, кат. № 20); 

меч – кат. № A 84, табло A XXIX/2 и две фибули от бронз - Търнава, (КАРТА 2/50), 

(Теодосиев/Торбов 1995, кат. № 25-26, обр. 30; Rustoiu 1997, 33-34, 98 - Tipul 2d); 

меч – кат. № A 85, табло A XXIX/3 и фибула от желязо - Търнава, (КАРТА 2/50), 

(Теодосиев/Торбов 1995, кат. № 46). 

Мечът с кат. № A 20, табло A VIII/1, е намерен при неизвестни обстоятелства 

заедно с други археологически материали в района на Добруша, (КАРТА 2/14), сред 

които са и фрагменти от бронзова фибула от LT C. Информацията е почерпена от 

инвентарните книги на Регионален исторически музей-Враца. Може само да се 

предположи, че оръжието е от LT D1. 

Изключение прави един от мечовете – неговата форма свидетелства за наличието 

на латенски заемки: 

меч – кат. № A 51, фибула - Меричлери, (КАРТА 4/33), (Аладжов 1965, 85, обр. 

7/6, табло Г I/7, 10). 

Определен е по-сигурен период на употреба на оръжието - началото на второто 

столетие. Фибулата, намерена с останалия гробен инвентар, е от Тип 4 - едноделни 

войнишки фибули, Вариант Тип 4б – едноделни фибули с равно отрязано краче, 

Подвариант 4б2 – сечението на лъка е правоъгълно (Генчева 2004а, 19-20, табл. II/8). 

Евгения Генчева дава по-прецизна датировка на гроба: „Като се има предвид 

преживяването на някои латенски традиции в българските земи през ранноримската 

епоха, както и датирането на керамичния материал, целият гробен комплекс трябва да 

се постави в началото на II в. Това отговаря и на хронологията на разглежданата фибула 

в другите римски провинции.“ (Генчева 2004а, 20, табл. II/8).  

 

 

Част от мечовете са намерени в гробовете заедно с ножове (Табло 3/2, Табло 4/2, 

Табло 5/2, Табло 6/4, 8, Табло 7/2, Табло 8/2). Те намират разпространение в широк 

интервал от време. Неговото конкретизирането в по-тесни хронологически рамки е 

определено от мечовете, които притежават специфична форма на остриетата и 

металните части на ръкохватката. 
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Само няколко меча принадлежат на периода LT C и може да се предположи, че 

ножовете, намерени с тях, са в употреба през този период от време. Не трябва да се 

изключва и друга възможност. Част от мечовете притежават форма, характерна за 

среднолатенския период, но са в употреба по-късно – през LT D1: 

меч – кат. № A 23, табло A IX/2 и нож с накрайник от ножница - Езерче, (КАРТА 

3/17), (Радославова 2005, 278-279, обр. 2а-б); 

меч – кат. № A 35, табла A XII/3а-б, Г V/2а-б (вероятно мечът е от LT C, но долният 

край на ножницата е от друго оръжие - табла XII/3в, Г V/2б) и нож - Койнаре, (КАРТА 

2/24), (Николов 1990, 23, обр. 11в-д); 

меч – кат № A 61, табло A XXI/3, (вероятно мечът е от LT C, запазена е само част 

от него) и нож, табло 6/8 - Осен, (КАРТА 2/37), (Николов 1990, 23, обр. 10г); 

меч – кат. № A 63, табло A XXII/2а-б, табло 14/2 и нож (не е запазен) с накрайник 

от ножница - Паволче, (КАРТА 2/39), (Николов 1965, 180-181, обр. 21б-в); 

меч – кат. № A 65, табло A XXIII/2 и три ножа - Плевен, (КАРТА 3/41), (Попов 

1929, 277-278, обр. 138/4-5, 8, 140/2-4). 

 

Един от мечовете е намерен с оръжие от келтски произход: 

меч – кат. № A 40, табло A XIV/1 и нож - характерен за латенското въоръжение - 

Кълново, (КАРТА 3/29), (Атанасов 1992, 12, таблица VIII/8).  

Металната част на ръкохватката на ножа е с разширение и завършва с накрайник 

с полусферична форма. Подобно оръжие произхожда от гроб 39, разкрит в Rospi Ćuprija, 

Белград, Сърбия. То е характерно за Beograd 2 (източна група) - LT C (Božič 1981, 318-

319, Т. 7/8). 

 

Във фондовете на Регионален исторически музей-Враца се съхраняват част от 

ножница от меч – кат. № А 86, табло А XXIX/4 и десет ножа - Търнава, (КАРТА 2/50), 

(Торбов 2018, 125, кат. № I/92-93, табло XX/3-4). Тя е от LT C, но останалите 

археологически материали не могат да бъдат датирани в този период от време. Те не са 

открити при археологически разкопки и техният конкретен произход не е изяснен.  

 

Голяма част от мечове и намерените заедно с тях ножове са от периода LT D: 

меч – кат. № A 1 и нож - Алтимир, (КАРТА 2/1), (Милчев 1958, 232); 

меч – кат. № A 12, табло A IV/3 и нож - Бъркачево, (КАРТА 2/8), (Николов 1965, 

189, обр. 30б); 

части от ножницата на меч – кат. № А 13, табло V/1 и нож - Върбешница, (КАРТА 

2/9), (Торбов 2018, 110); 

меч - кат. № A 14, табло A V/2 и нож - Галатин, (КАРТА 2/10), (Николов 1969, 15-

16, обр. 10); 

меч – кат. № A 16, табло A VI/1a-б, табло 14/10 и нож - Галиче, (КАРТА 2/11), 

(Торбов 2018, 111, кат. № I/16, табло IV/3); 

меч – кат. № A 19, табло A VII/2 и два ножа - Добруша, (КАРТА 2/14), (Торбов 

2018, 112, кат. № I/23, табло V/5); 

меч – кат. № A 20, табло A VIII/1 и пет ножа - Добруша, (КАРТА 2/14), (Торбов 

2018, 112); 

меч – кат. № A 33, табло A XII/1 и нож, табло 4/2 - Камбурово (Хасан факъ), 

(КАРТА 3/22), (Попов 1933, 351-352, обр. 98А-Г); 

меч – кат. № A 36, табло A XIII/1 и нож - Комарево, (КАРТА 2/25), (Николов 1965, 

184, обр. 23г); 

меч – кат. № A 37 и нож - Крива бара, (КАРТА 2/26), (Велков 1943, 275, обр. 377); 
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меч – кат. № A 44, табло A XV/3 и нож - Лесура, (КАРТА 2/31), (Николов 1965, 

195); 

четири меча – кат. № A 47 - A 50, табла A XVI/2, A XVII/1-2, A XVIII/1, табло 14/6-

7 и четири ножа - Мездра, (КАРТА 2/32), (Торбов 2018, 116, кат. № I/45-48, табла XI/2-

4, XII/1, Lazov 2004, 295-297, Nr. 257-258, 260-263, 265a-b); 

меч – кат. № A 53 и нож - Мизия (Букьовци), (КАРТА 2/34), (Велков 1957, 312, 

обр. 2); 

меч – кат. № A 59, табло A XXI/1 и нож, табло 5/3 - Оряхово, (КАРТА 2/36), 

(Николов 1993, 21, обр. 5в); 

меч – кат. № A 60, табло A XXI/2 и нож, табло 6/4 - Осен, (КАРТА 2/37), (Николов 

1990, 22, обр. 9г); 

меч – кат. № A 68, табло A XXIV/2, табло 14/11 и нож - Смочан, (КАРТА 3/43), 

(Гущераклиев/Димитрова 2017, кат. № 294); 

меч – кат. № A 69, табло A XXIV/3 и нож - Соколаре, (КАРТА 2/44), (Николов 1965, 

187, обр. 28б); 

меч – кат. № A 71 и нож - Софрониево, (КАРТА 2/46), (Николов 1971, 16, 18, 20, 

обр. 9, 11); 

меч – кат. № A 72, табло A XXV/1а-б и нож, табло 7/2 - Софрониево, (КАРТА 2/46), 

(Николов 1981, 36, обр. 4в); 

меч – кат. № A 73, табло A XXV/2а-в и нож, табло 8/2 - Софрониево, (КАРТА 2/46), 

(Николов 1981, 38, обр. 5д); 

меч (не е запазен) и нож - Софрониево, (КАРТА 2/46), (Николов 1981, 40, обр. 6г); 

меч – кат. № A 75, табло A XXVI/2а-б и нож - Стубел, (КАРТА 2/48), (Александров 

1975, 72, обр. 4);  

меч – кат. № A 81, табло A XXVIII/2 и нож - Търнава, (КАРТА 2/50), (Николов 

1965, 179, обр. 20б); 

меч – кат. № A 82, табло A XXVIII/3а-б, табло 14/8 и нож с накрайник от ножница 

- Търнава, (КАРТА 2/50), (Теодосиев/Торбов 1995, кат. № 4, обр. 16); 

меч – кат. № A 83, табло A XXIX/1 и нож с накрайник от ножница - Търнава, 

(КАРТА 2/50), (Теодосиев/Торбов 1995, 45-46, кат. № 14, обр. 21); 

меч – кат. № A 84, табло A XXIX/2 и нож с накрайник от ножница - Търнава, 

(КАРТА 2/50), (Теодосиев/Торбов 1995, кат. № 28, обр. 32). 

 

Изключение прави мечът, който притежава по-специфична форма, характерна за 

оръжията, използвани след установяването на римското владичество в тракийските 

земи. При нея се забелязва наличието на влияние от по-стари образци на латенското 

въоръжение:  

кат. № A 77, табло A XXVII/2а-б, табло 14/13 и два ножа - Тъжа, (КАРТА 4/49), 

(Домарадски 1994, 277, кат. № 36). 

 

 

Формата на апликациите от щит е специфична за отделни периоди от време. Всеки 

от по-ранните екземпляри от LT C е подобен на лента и обхваща реброто, поставено 

върху щита (Domaradzki 1977, 53-95). 

Само два меча са открити с подобни апликации: 

меч – кат. № A 40, табло A XIV/1 и апликация от щит от „могилен насип“ - 

Кълново, (КАРТА 3/29), (Атанасов 1992, 5-15, табла I-X); 

меч – кат. № A 90, табло A XXXI/1а-б, табло 14/4 и апликация и обков от щит - 

Шипка, (КАРТА 4/54), (Лазов 2010, 17, 19, обр. 7). 
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По-голяма част от апликациите (умба) от щит са с по-различна форма. Всяка от тях 

притежава средна част, която е конична или представлява сегмент от кълбо. 

Периферията е кръгла и често пъти е изрязвана дъговидно. Тя е прикована с гвоздеи 

върху дървения щит (Табло 3/4, Табло 4/4). Апликациите са от grupa IV - LT D 

(Domaradzki 1977, 53-95). Откритите в България не са добре запазени и документирани с 

графични изображения и снимков материал. Датирането им в по-тесни хронологически 

рамки е затруднено.  

Голяма част от мечовете са намерени с апликации (умба) от щит и тяхната 

принадлежност към къснолатенския период е безспорна: 

меч – кат. № A 1 и апликацията (умбо) от щит - Алтимир, (КАРТА 2/1), (Милчев 

1958, 232); 

меч - кат. № A 9, табло A IV/1 и апликация (умбо) от щит - Борован, (КАРТА 2/6), 

(Попов 1936, 31-32, обр. 8); 

меч - кат. № A 10, табло A IV/2 и апликация (умбо) от щит - Борован, (КАРТА 2/6), 

(Николов 1965, 190, обр. 33г); 

части от ножницата на меч – кат. № A 13, табло A V/1 и фрагменти от апликация 

(умбо) от щит - Върбешница, (КАРТА 2/9), (Торбов 2018, 110); 

меч – кат. № A 15, табло A V/3а-б и апликация (умбо) от щит - Галиче, (КАРТА 

2/11), (Николов 1965, 187); 

меч – кат. № A 16, табло A VI/1a-б, табло 14/10 и апликация (умбо) от щит - Галиче, 

(КАРТА 2/11), (Торбов 2018, 111; Регионален исторически музей-Враца, спом. ф. № 223 

– рисунка – личен архив); 

меч – кат. № A 19, табло A VII/2 и апликация (умбо) от щит - Добруша, (КАРТА 

2/14), (Торбов 2018, 112; Регионален исторически музей-Враца, спом. ф. № 47 – рисунка 

– личен архив); 

меч – кат. № A 33, табло A XII/1 и апликация (умбо) от щит, табло 4/4 - Камбурово 

(Хасан факъ), (КАРТА 3/22), (Попов 1933, 352, обр. 99); 

меч – кат. № A 37 и апликация (умбо) от щит - Крива бара, (КАРТА 2/26), (Велков 

1943, 275, обр. 377); 

меч – кат. № A 45 и апликация (умбо) от щит - Лесура, (КАРТА 2/31), (Николов 

1965, 195); 

меч – кат. № A 52 и апликация (умбо) от щит - Мизия (Букьовци), (КАРТА 2/34), 

(Велков 1957, 312); 

меч – кат. № A 53 и апликация (умбо) от щит - Мизия (Букьовци), (КАРТА 2/34), 

(Велков 1957, 312); 

меч – кат. № A 71 и апликация (умбо) от щит - Софрониево, (КАРТА 2/46), 

(Николов 1971, 16, обр. 9); 

меч (не е запазен) и апликация (умбо) от щит - Софрониево, (КАРТА 2/46), 

(Николов 1981, 40, обр. 6е); 

меч – кат. № A 75, табло A XXVI/2а-б и апликация (умбо) от щит - Стубел, (КАРТА 

2/48), (Александров 1975, 71-72, обр. 3);  

меч – кат. № A 82, табло A XXVIII/3а-б, табло 14/8 и апликация (умбо) от щит - 

Търнава, (КАРТА 2/50), (Теодосиев/Торбов 1995, кат. № 6); 

меч – кат. № A 83, табло A XXIX/1 и апликация (умбо) от щит - Търнава, (КАРТА 

2/50), (Теодосиев/Торбов 1995, кат. № 17); 

меч – кат. № A 84, табло A XXIX/2 и апликация (умбо) от щит - Търнава, (КАРТА 

2/50), (Теодосиев/Торбов 1995, кат. № 30); 

меч – кат. № A 85, табло A XXIX/3 и апликация (умбо) от щит - Търнава, (КАРТА 

2/50), (Теодосиев/Торбов 1995, кат. № 45). 
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Оръжието с кат. № A 77, табло A XXVII/2а-б, табло 14/13 притежава ножница, 

която е с форма, повлияна от латенското въоръжение. Мечислав Домарадски 

предполага, че е то използвано по-късно: „Мечът с ножница от с. Тъжа може да бъде 

датиран най-общо в I в. сл. Хр., като не е изключена и първата половина на II в. сл. Хр. 

Тази датировка подкрепя и умбото от същия гроб…“ (Домарадски 1994, кат. № 33-41). 

Апликацията (умбо) от щит притежава форма, характерна за въоръжението в римската 

армия (Nabbefeld 2008). 

 

Отделна група образуват мечовете и апликациите (умба) от щит от гробове, които 

не притежават форми от един и същ период от време:  

меч – кат. № A 35, табла A XII/3а-б, Г V/2а-б (предполагаем период LT C; долният 

край на ножницата е от друг меч - табла А XII/3в, Г V/2б - LT D) и апликация (умбо) от 

щит (LT D) - Койнаре, (КАРТА 2/24), (Николов 1990, 24, обр. 11б);  

меч – кат. № A 65, табло A XXIII/2, (LT C) и апликация (умбо) от щит (LT D) - 

Плевен, (КАРТА 3/41), (Попов 1929, 275, обр. 136/3, 137/А-Б); 

меч - кат. № A 76, табло A XXVII/1а-б, табло 14/5, (LT C) и апликацията (умбо) от 

щит (LT D) - Тъжа, (КАРТА 4/49), (Домарадски 1994, 273, кат. № 27; Торбов 2018, 123). 

Тези мечове притежават форма, характерна за LT C, но тя се запазва и по-късно 

през къснолатенския период. Подобна констатация бе направена и за фибулите, открити 

заедно с комплектите от въоръжение и снаряжение.   

 

 

Юздите, които са неделима част от снаряжението, са с различна конструкция и 

принадлежат на отделни типове. Екземплярите, включени в тях, са произведени и 

използвани през определени периоди от време.  

Юздите от Typ V: Knebel mit zwei Durchlässen, Variante B: C förmige Knebel са с по 

два лоста, поставени върху едната и другата страна на главата на коня. Средната част на 

всеки от тях е с по две разширения с отвори. Зъбалецът е съставен от два елемента. Всеки 

от тях завършва с по една кука, закачена в средната част на лоста. Върху двата елемента 

са нанизани дискове, редуващи се с пръстени. Изделията от този тип, произхождащи от 

райони близки с местонамирането на мечовете, са датирани в столетието около 

настъпването на новото летоброене (новата) ера (Werner 1988, 40-42, 44, Taf. 20/135). 

В комплектите от въоръжение и снаряжение влизат само две юзди:  

меч – кат. № A 40, табло A XIV/1 (LT C) и юзда от „могилен насип“ - Кълново, 

(КАРТА 3/29), (Атанасов 1992, 13, таблица VI/6);  

два меча – кат. № A 42-A 43, табла A XV/1а-б, A XV/2 (LT C) и юзда (може само 

да се предположи, че е от Typ V – части от страничните лостове липсват) - Лесичери, 

(КАРТА 3/30), (Стефанов 1941, 321, обр. 345). 

Формата на юдите не дава възможност за по-прецизното датиране на двете 

оръжия. Те не са открити по време на археологическо проучване и не съществуват 

сигурни свидетелства, че са намерени заедно в едни и същи гробове.  

 

Всяка от юздите от Typ XVI притежава два лоста, поставени до едната и другата 

страна на главата на коня. Те са със зъбалец, който се е намирал в устата му. Той се 

състои от отделни железни елементи, закачени един за друг. Двата лоста са свързани и 

чрез пръчка, разположена под брадата на коня (Табло 3/9, Табло 4/5, Табло 5/4, Табло 

6/3, 7, Табло 7/5, Табло 8/4). Юздите от този тип се появяват през първата половина на 

III в пр. Хр. Тяхното разпространение продължава до I в. пр. Хр. (Werner 1988, 81-101, 

Taf. 37-56). Широките хронологически граници на употреба не позволяват, намерените 
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с тях мечове, да бъдат по-прецизно датирани в по-тесни рамки. Оръжията, които са 

изброени по-долу, са от LT D и юздите намерени с тях са от този интервал от време: 

меч – кат. № A 1 и юзда - Алтимир, (КАРТА 2/1), (Милчев 1958, 234, таблица VII, 

обр. 1); 

меч - кат. № A 5, табло A II/1а-б и юзда - Баховица, (КАРТА 3/3), (Попов 1929, 

283-284, обр. 147); 

меч – кат. № A 8, табло A III/2 и юзда - Борован, (КАРТА 2/6), (Попов 1936, 29, 31, 

обр. 4); 

меч - кат. № A 10, табло A IV/2 и юзда - Борован, (КАРТА 2/6), (Николов 1965, 

190, обр. 33в); 

меч – кат. № A 12, табло A IV/3 и юзда - Бъркачево, (КАРТА 2/8), (Николов 1965, 

189, обр. 30в); 

части от ножницата на меч – кат. № A 13, табло A V/1 и три юзди - Върбешница, 

(КАРТА 2/9), (Торбов 1998, кат. № 1-3; Торбов 2018, 110; Регионален исторически 

музей-Враца, спом. ф. № 119-121 - откраднати - рисунка – личен архив); 

меч - кат. № A 14, табло A V/2 и юзда - Галатин, (КАРТА 2/10), (Николов 1969, 

16); 

меч – кат. № A 15, табло A V/3а-б и юзда - Галиче, (КАРТА 2/11), (Николов 1965, 

187); 

меч – кат. № A 16, табло A VI/1a-б, табло 14/10 и юзда - Галиче, (КАРТА 2/11), 

(Торбов 2018, 111; Регионален исторически музей-Враца, спом. ф. № 226 – открадната, 

рисунка – личен архив); 

меч – кат. № A 19, табло A VII/2 и юзда - Добруша, (КАРТА 2/14), (Торбов 2018, 

112; Регионален исторически музей-Враца, спом. ф. № 46 – открадната, рисунка – личен 

архив); 

меч – кат. № A 20, табло A VIII/1 и две юзди - Добруша, (КАРТА 2/14), (Торбов 

1998, кат. № 6-7, обр. 4-5; Торбов 2018, 112; Регионален исторически музей-Враца, инв. 

№ А 1069, спом. ф. №188 – откраднати, рисунка – личен архив); 

меч – кат. № A 22, табло A IX/1a-б и юзда (не е запазена) - Долец, (Дере), (КАРТА 

3/16), (Попов 1922а, 166); 

меч – кат. № A 33, табло A XII/1 и юзда, табло 4/5 - Камбурово (Хасан факъ), 

(КАРТА 3/22), (Попов 1933, 352-353, обр. 100А-Г); 

меч – кат. № A 34, табло A XII/2 и юзда - Камено поле, (КАРТА 2/23), (Николов 

1965, 190, обр. 32б); 

меч – кат. № A 35, табла A XII/3а-б, Г V/2а-б (предполагаем период LT C; долният 

край на ножницата е от друг меч - табла А XII/3в, Г V/2б - LT D) и юзда - Койнаре, 

(КАРТА 2/24), (Николов 1990, 24-25, 14а, 15);  

меч – кат. № A 36, табло A XIII/1 и юзда - Комарево, (КАРТА 2/25), (Николов 1965, 

184, обр. 23в); 

меч – кат. № A 37 и юзда - Крива бара, (КАРТА 2/26), (Велков 1943, 275, обр. 377); 

меч – кат. № A 39, табло A XIII/3а-б и юзда, Регионален исторически музей-Враца, 

кат. № А 1091 - Крушовица, (КАРТА 2/28);  

меч – кат. № A 44, табло A XV/3 и юзда - Лесура, (КАРТА 2/31), (Николов 1965, 

195, обр. 41б); 

меч – кат. № A 45 и юзда - Лесура, (КАРТА 2/31), (Николов 1965, 195); 

четири меча – кат. № A 47- A 50, табла A XVI/2, A XVII/1-2, A XVIII/1, табло 14/6-

7 и осем юзди - Мездра, (КАРТА 2/32), (Торбов 2018, 116; Национален исторически 

музей-София, инв. № 38585-38592 - рисунка – личен архив; Lazov 2004, 295-297, Nr. 

257-258, 260-263, 265a-b); 

меч – кат. № A 52 и юзда - Мизия (Букьовци), (КАРТА 2/34), (Велков 1957, 312); 
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меч – кат. № A 53 и юзда - Мизия (Букьовци), (КАРТА 2/34), (Велков 1957, 312, 

обр. 1); 

меч – кат. № A 59, табло A XXI/1 и юзда, табло 5/4 - Оряхово, (КАРТА 2/36), 

(Николов 1993, 21-22, обр. 6); 

меч – кат. № A 60, табло A XXI/2 и юзда, табло 6/3 - Осен, (КАРТА 2/37), (Николов 

1990, 21-22, обр. 9в); 

меч – кат № A 61, табло A XXI/3 и юзда, табло 6/7 - Осен, (КАРТА 2/37), (Николов 

1990, 22-23, обр. 10в); 

меч – кат. № A 64, табло A XXIII/1 и юзда - Паволче, (КАРТА 2/39), (Николов 

1965, 182); 

меч – кат. № A 66, табло A XXIII/3а-б и юзда - Попица, (КАРТА 2/42), (Попов 

1922а, 173, обр. 174); 

меч – кат. № A 67, табло A XXIV/1 и юзда - Попица, (КАРТА 2/42), (Торбов 1998, 

кат. № 10; рисунка – личен архив); 

меч – кат. № A 68, табло A XXIV/2, табло 14/11 и юзди - Смочан, (КАРТА 3/43), 

(Гущераклиев/Димитрова 2017, кат. № 300-301); 

меч – кат. № A 71 и юзда - Софрониево, (КАРТА 2/46), (Николов 1971, 16); 

меч – кат. № A 72, табло A XXV/1а-б и юзда, табло 7/5 - Софрониево, (КАРТА 

2/46), (Николов 1981, 36, обр. 4а); 

меч – кат. № A 73, табло A XXV/2а-в и юзда, табло 8/4 - Софрониево, (КАРТА 2/46), 

(Николов 1981, 38, обр. 5в); 

меч (не е запазен) и юзда - Софрониево, (КАРТА 2/46), (Николов 1981, 38, 40, обр. 

6а); 

меч – кат. № A 75, табло A XXVI/2а-б и юзда - Стубел, (КАРТА 2/48), (Александров 

1975, 72, обр. 5);  

меч – кат. № A 82, табло A XXVIII/3а-б, табло 14/8 и юзда - Търнава, (КАРТА 2/50), 

(Теодосиев/Торбов 1995, кат. № 8, обр. 18); 

меч – кат. № A 83, табло A XXIX/1 и юзда - Търнава, (КАРТА 2/50), 

(Теодосиев/Торбов 1995, 45-46, кат. № 18, обр. 24); 

меч – кат. № A 84, табло A XXIX/2 и юзда - Търнава, (КАРТА 2/50), 

(Теодосиев/Торбов 1995, 46-49, кат. № 31); 

меч – кат. № A 85, табло A XXIX/3 и юзда - Търнава, (КАРТА 2/50), 

(Теодосиев/Торбов 1995, 49-51, кат. № 44); 

меч – кат. № A 89, табло A XXX/3 и юзда - Чирен, (КАРТА 2/53), (Торбов 1998, 

кат. № 12 - рисунка – личен архив). 

 

Юздите от Typ XVII са сходни на изделията от предходния тип. Всяка от тях 

притежава два лоста, разположени от едната и другата страни на главата на коня. Те са 

свързани със зъбалец, който се е намирал в устата му. Той се състои от един железен 

елемент, който е извит дъговидно. Връзката между двата лоста е осъществена и чрез 

пръчка, намираща се под брадата на коня. Най-ранните юзди са от I в. пр. Хр. 

Разпространението на изделията обхваща като цяло I в., като най-късните екземпляри са 

от II в. (Werner 1988, 101-106, Taf. 56-60).  

Само за едно от оръжията може да се предположи, че е открито с юзда от този тип 

тип: 

меч – кат. № A 68, табло A XXIV/2, табло 14/11 и юзда - Смочан, (КАРТА 3/43), 

(Гущераклиев/Димитрова 2017, кат. № 302). 

Необходимо е гробните съоръжение с откритият в тях инвентар при Смочан, област 

Ловеч да бъдат публикувани. По време на археологическото проучване са намерени още 
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две юзди, но те са от тип Typ XVI – част от неговите представители са по-ранни в 

хронологическо отношение (Гущераклиев/Димитрова 2017, кат. № 300-301). 

 

Отсъствието на подробна информация за състава на комплектите от въоръжение и 

снаряжение, към които принадлежат мечовете от LT C, затруднява датирането на 

оръжията и по-голяма част от тях не са определени към първата или втората фаза на 

периода. 

Мечът с кат. № A 63, табло A XXII/2а-б, табло 14/2, е от LT C1. Той е открит при 

неизяснени обстоятелства и вероятно към него произволно е прибавен инвентар от друг 

гроб, включително и фибула от сребро. 

Оръжието с кат. № A 40, табло A XIV/1, е от LT C. То и останалите археологически 

материали, включително и една апликация от щит, също са открити при неизяснени 

обстоятелства и е спорно дали са от един и същи гроб.  

Единствено изключение е мечът с кат. № A 90, табло A XXXI/1а-б, табло 14/4. Той 

произхожда от гроб и анализът на неговия инвентар, сред който е и една апликация от 

щит, дава основание оръжието да бъде отнесено към LT C2.  

Формата на по-добре запазените екземпляри с кат. № B 3, B 5, табла B IV/2, B 

VI/1а-в, B VIII/1, B IX/1а-в, позволява да бъде формулирано предположение за 

обобщаваща характеристика на мечовете от среднолатенския период, влизащи в 

комплекти от въоръжение и снаряжение от България.  

Меч. Върхът е остър. Върху всяка страна на острието е разположени пластичен 

ръб. То е с ромбовидно сечение. Металната част на ръкохватката е плоска. Тя е със 

сечение с почти правоъгълна форма. 

Ножница. Тя е съставена от две пластини, укрепени допълнително. Отсъствието 

на добре запазени екземпляри не позволява да бъде направена пълна възстановка.  

Определянето на всички представители, влизащи в комплектите от въоръжение и 

снаряжение, е предполагаемо. Техният състав е фиксиран от инвентара само на един 

гроб, проучен по археологически път: 

меч – кат. № А 90, табло А XXXI/1а-б, табло 14/4, връх и накрайник (сауротер) от 

копие, апликация и обков от щит и шлем. 

Екземплярите от среднолатенския период, открити в България, не са местно 

производство. Те вероятно попадат на територията на Древна Тракия като трофейни 

оръжия или са притежание на воини с келтски произход, които не са трайно отседнали в 

територията на тракийската племенна общност. 

 

Мечовете от къснолатенския период влизат в комплекти, в които фигурират почти 

всички представители на въоръжението и снаряжението. Могат да бъдат обособени 

четири групи, които позволяват определянето на част от оръжията към LT D1.  

Група 1. Мечове от LT D1, открити заедно с фибули от LT С2: 

кат. № А 2, А 64, А 72-А 73, А 82-А 85, 

табла A I/1, A XXIII/1, A XXV/1а-б, 2а-в, A XXVIII/3а-б, A XXIX/1-3.  

Мечовете от Група 1, които са със запазени части от ножниците – кат. № А 72, А 

82, А 85, табла XXV/1а-б, A XXVIII/3а-б, A XXIX/3, дават възможност за определяне 

към LT D1 на отделни оръжия. Те притежават същата форма и фиксират с по-голяма 

сигурност принадлежността на останалите представители на комплектите към първата 

фаза на къснолатенския период. 

Група 2. Мечове, намерени с апликации (умба от щит) с кръгла форма: 

кат. № A 9, А 16, A 19, А 71-снимка от публикацията, табла A IV/1, VI/1a-б, A VII/2.  

Група 3. Мечове, открити с ножове и юзди: 
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кат. № A 39, А 47-А 50, A 68, табла A XIII/3а-б, А XVI/2, A XVII/1-2, A XVIII/1, A 

XXIV/2. 

Група 4. Отделни мечове и мечове, открити с върхове на копия: 

кат. № A 7, А 15, А 21-А 22, A 54, Б 3, табла A III/1а-б, A V/3а-б, A VIII/2, А IX/1a-

б, XVIII/2a-б, Б II/1. 

При оръжието с кат. № Б 7, табло Б IV/1а-б е съхранен целият комплект от 

въоръжение и снаряжение. Не са изяснени обстоятелствата на откриването му. 

Предполага се, че произхожда от гроб от Северозападна България. 

Две от оръжията вероятно са произведени и използвани в края LT D1 - кат. № A 16, 

A 68, табла А VI/1a-б, A XXIV/2, табло 14/10-11. Налице е сходство на формата на 

мечовете с тези, които са характерни за първата фаза на къснолатенския период. 

Съществуващите различия са свидетелство за еволюционно развитие. Оръжията са с по-

голяма ширина на острието. Ножницата е с три релефни орнамента с формата на буквата 

S. Тя не е заоблена – завършва с допълнителен елемент (издатък), не притежаващ 

практическо приложение.   

Към LT D1 принадлежат още няколко меча с ножници или части от тях, които са 

притежание на частни колекции: 

кат. № В 14, В 16, B 18,  

табла B XVII/3, B XX/1а-г, B XXII/1а-в, B XXIII/1а-б, 2а-в, B XXIV/1а-б, 2а-в, B 

XXV/1а-г, B XXVI/2, B XXVII/1а-в. 

Формата на останалите мечове от къснолатенския период е същата като тази на 

изделията, определени към LT D1. Отсъствието на части от техните ножници не 

позволява оръжията да бъдат присъединени с необходимата категоричност към първата 

фаза. 

 

 

Типични представители на мечовете от LT D1, които влизат в комплектите, открити 

в България, са оръжията с кат. № А 82, Б 7, В 16, табла А XXVIII/3а-б, Б IV/1а-б, B 

XXII/1а-в, B XXIII/1а-б, 2а-в, B XXIV/1а-б, 2а-в, B XXV/1а-г. Тяхната форма дава 

възможност за изграждане на по-подробна обща характеристика.  

Меч. Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен 

ръб с два успоредни улея с вчуквания. Металната част на ръкохватката е с предпазител. 

Тя е четириръба с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с разнообразни форми, 

близки до тази на кълбо, на сегмент от кълбо, на цилиндър и на пресечен конус.  

Ножница. Тя е съставена от две пластини, укрепени допълнително. Налице е 

елемент с два релефни орнамента. Те са с форма на буквата S и имат декоративно 

предназначение. Ножницата е с елементът за закачване на колан. Нейният връх е 

укрепен допълнително. Той е с отделни елементи и ленти, имащи специфична форма.  

В състава на пълния комплект от въоръжение и снаряжение влизат меч, нож, копие, 

щит с апликация (умбо), ризница, колан, юзда и шпори (Таблица 1). 

Обстоятелството, че мечовете са открити заедно с юзди и фибули от желязо, е 

косвено доказателство за наличието на разширено местно производство. Тракийските 

майстори изработват всички представители на въоръжението и снаряжението. 

Присъствието на юзди доказва, че комплектите са принадлежали на конници и са 

предпочитани изделията от Typ XVI. Тяхната форма се налага като особено удачна за 

кавалерията. Голяма е концентрацията на мечовете в днешна Северозападна България 

между реките Огоста и Искър (КАРТА 1, КАРТА 2). Тя очертава предполагаемия център 

на формиране на комплектите от въоръжение и снаряжение. 
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Отсъствието на системни археологически разкопки не дава възможност за 

задълбочени заключения относно характера на гробните съоръжение и спецификата на 

погребалния обред при депонирането на комплектите с въоръжение и снаряжение, в 

които влизат мечовете. В настоящето изследване са използвани резултатите от теренни 

проучвания и преки наблюдения на археолози.  

Информацията за гробните съоръжения и обредните практики, съпътстващи 

депонирането на мечовете от LT C2, е ограничена по обем.  

Разкрито е гробното съоръжение в Могила № 79 (Фомус), разположена между 

селата Шейново и Ясеново, до град Шипка, област Стара Загора. Разкрит е гроб с 

погребален обред, извършен чрез трупополагане. Покойникът е положен по гръб със 

своето въоръжение сред което е и един меч - кат. № А 90, табло А XXXI/1а-б, табло 14/4. 

Гробът е с правоъгълни очертания и е ограден от едри речни камъни. По-дребни са 

подредени над него и в периферията му. Каменното струпване е с форма близка до 

цифрата 8. Над него е натрупана пръст и е оформен могилен насип (Лазов 2010, 10, обр. 

2). 

При коригиране на течението на река Камчия са осъществени изкопни дейности в 

една надгробна могила, която е част от некропол, разположен в района на Кълново, 

област Шумен. Разкритите археологически материали вероятно са от гробно 

съоръжение. Извършено е археологическо проучване в участъка между могилите. 

Открита е яма – гробно съоръжение 6, в която са депонирани меч – кат. № А 41, табло 

А XIV/2а-б и фрагменти от керамични съдове, не са намерени човешки костни останки. 

Над нея не е натрупан могилен насип (Атанасов 1992, 8, таблица VII/1-3). 

Проучените съоръжения в района на Шипка и Кълново са единични – не са 

разкрити в същия район, подобни на тях със сходен инвентар. Те произхождат от 

различни части на България и е трудно да се установи връзка между характера на 

обредните действия, довели до оформянето им.  

 

 

По-подробни сведения са налице за гробните съоръжения и погребалният обред, 

свързан с депонирането на комплектите от въоръжение и снаряжение от къснолатенския 

период. Обособени са две групи. 

 

Първа група се състои от гробове, над които е натрупан могилен насип.  

Извършени са археологически разкопки на три могили в района на Търнава, област 

Враца. В откритите комплекти от въоръжение и снаряжение влизат мечове от LT D1.  

Проучен е гроб 1 в могила 1 с погребален обред трупоизгаряне - клада, извършен 

на нивото на терена. Част от инвентара е меч – кат. № А 82, табло А XXVIII/3а-б, табло 

14/8. Над гроба е натрупана пръст и е оформен могилен насип. В него са открити 

фрагменти от кана, служила вероятно за възлияния (Теодосиев/Торбов 1995, 11-13, 41-

44, кат. № 1-11, обр. 13-19). 

Два гроба са проучени в могила 3. В нейната централна част е разкрит гроб 2. 

Оформена е площадка от тръмбована пръст с отвори от шест кола. Те маркират 

пространство с правоъгълна форма. Вероятно върху тях е поставена дървена платформа, 

върху която е положено тялото на покойника. След изгарянето инвентарът, в който 

влиза и един меч - кат. № А 84, табло А XXIX/2, е събран на купчина. Струпана е пръст 

и е оформен могилен насип. В него е поставена паница с дъното нагоре. То е пробито с 

остър предмет. С нея вероятно са извършени възлияния (Теодосиев/Торбов 1995, 13-16, 

45-49, кат. № 12-35, обр. 20-35).  

В югоизточната част на насипа е разкрит гроб 1. По време на обреда е оформена 

площадка от трамбована пръст, върху която е извършена кремацията. В гробния 
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инвентар влиза и един меч – кат. № А 83, табло А XXIX/1. След трупоизгарянето е 

натрупана пръст, в която са намерени натрошени глинени кана и купа с пробито дъно. 

С тях е извършено също възлияние. Натрупано е допълнително количество пръст и е 

оформен общ могилен насип над двата гроба (Теодосиев/Торбов 1995, 11-17, обр. 1-16, 

45-49, кат. № 12-35, обр. 20-35). 

В могила 4 е открит гроб 1, разположен в нейната югоизточна част. 

Трупоизгарянето е извършено на нивото на терена върху площадка от трамбована пръст. 

В инвентара влиза меч с кат. № А 85, табло А XXIX/3. Над гроба е натрупана пръст и е 

оформен могилен насип (Теодосиев/Торбов 1995, 49-51, кат. № 36-50, обр. 36-42). 

Проучено е гробно съоръжение - гроб 3 в могила 1 при Тъжа, област Стара Загора. 

То е разкрито в южната периферия на могилния насип и представлява гробна яма. В нея 

са намерени горели кости – трупоизгарянето е осъществено извън могилния насип. 

Инвентарът е поставен до ямата. Откритият меч - кат. № А 76 табло А XXVII/1а-б, табло 

14/5, е с форма характерна за LT C2, но апликацията (умбо) от щит е типична за 

къснолатенския период (Домарадски 1994, 273).     

 

Втората група е представена от гробове, над които не е издигнат могилен насип. 

В района на Софрониево, област Враца са разкрити гробове при селскостопанска 

работа. Събрана е информация за характера на гробните съоръжения и погребалния 

обред. Върху терена не личат следи от натрупване на могила. Трупоизгарянето е 

извършено на определено за ритуала място, което не е локализирано. С изключение на 

съдовете всички останали предмети са положени в кладата (Николов 1981, 30). 

Гроб 1 представлява яма на дъното, на която е депониран глинен съд – кана. В нея 

са поставени обгорени човешки кости, събрани от кладата. До каната е подреден 

останалият инвентар, в който влиза меч с кат. № А 72, табло A XXV/1а-б, табло 7/1-5, 

(Николов 1981, 36, обр. 4 а-з). 

В ямата на гроб 2 също е положен глинен съд с обгорени човешки кости, който не 

е запазен. Около него е поставен инвентарът с един меч - кат. № А 73, табло А XXV/2а-

в, табло 8/1-4, (Николов 1981, 36-38, обр. 5 а-д). 

В Гроб 3 е открит глинен съд – кана с пепел и кости. До него е подреден инвентарът 

с един меч, който не е запазен (Николов 1981, 38-40, обр. 6 а-ж). 

 

Анализът на гробовете от двете групи води до определянето на два модела на 

погребален обред.  

При първия кремацията е извършена на терена и над кладата е натрупана могила. 

При Търнава са регистрирани оформянето на площадки от тръмбована пръст и 

направата на погребално ложе. След натрупването на определено количество пръст над 

гробовете е извършено възлияние с глинени съдове. Някои от тях са открити с пробити 

дъна.  

При втория трупоизгарянето е осъществено на неустановено място. Въоръжението 

и снаряжението са депонирани в ями. Костните останки са събрани в съдове, които са 

поставени в гробовете. Използвани са кани, служили в ежедневието преди погребалния 

обред. Не са в употреба специално изработени за целта урни.  

Документирани са два варианта на погребалния обред. Първият се определя от 

вкопаването на ями в терена и отсъствието на натрупана могила. Тази обредна практика 

е констатирана при гробовете от Софрониево. Вторият вариант се характеризира с 

оформяне на яма в могилен насип. Гробно съоръжение от такъв характер е регистрирано 

при проучването на могила 1 при Тъжа. 

Двата некропола от Търнава и Софрониево са от територията с най-голяма 

концентрация на гробове с комплекти от въоръжение и снаряжение. Тя я разположена в 
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днешна Северозападна България и е заключена между реките Огоста и Искър (КАРТА 

1, КАРТА 2). Наличието на двата модела погребален обред явно не е свързана със 

съществуването на различни етнически общности. Разкритите в двата некропола 

комплекти от въоръжение и снаряжение са идентични – във всеки тях влиза меч, нож, 

връх от копие, умбо от щит и юзда.  

Използването на двата модела погребални обреди е регистрирано и на север на юг 

от река Дунав. Гробовете в могилни насипи (първа група) са свързвани с традиционните 

тракийски погребални практики. Същевременно подобни гробни съоръжения са 

регистрирани и в територията, населявана от дакийската племенна общност. Гробове с 

трупоизгаряне на неустановено място и депониране на съдове с костни останки, 

въоръжение и снаряжение (втора група) са разкрити на запад от река Тимок и на север 

от река Дунав в земите, населявани от келтите и даките. Следователно двата модела не 

са свързани с отделна народността общност от определен район на Балканския 

полуостров. 

 

 

Налице е ритуално огъване на мечовете. Явно деформацията, която е част от 

обредните действия, е извършена в ковашки работилници. В настоящето изследване са 

посочени примери за изделия, при които тя е особено видима. Необходим е анализ на 

голяма част от оръжията от специалисти. Той ще се установи до каква степен мечовете 

са деформирани по време на трупоизгарянето в кладата – процес, които не е пряко 

свързан с умишленото огъване по време на погребалния обред. Част от оръжията са били 

фрагментирани при постъпването им в Регионален исторически музей-Враца. 

Впоследствие са реставрирани без да е оставена документация за възстановяването им. 

Възможно е да са счупени при откриването именно там, където е осъществена 

деформацията.  

Ритуално огъване e регистрирано при отделни мечовете от LT C:  

кат. № А 41, А 76, B 2, табла А XIV/2а-б, A XXVII/1а-б, B IV/1, B V/1а-б. 

Не са известни други представители от комплектите с въоръжението и 

снаряжението от гробове от същия период от време, при които погребалният обред е 

включвал подобна практика.   

Налице е умишлена деформация на мечове от LT D1. Тя е регистрирана при 

гробния инвентар, произхождащ от некропола в местността Стубленски връх при 

Софрониево, област Враца. В състава му влизат отделни представители от комплектите 

от въоръжение и снаряжение, които също са ритуално огънати: 

гроб 1 - меч – кат. № А 72, табло А XXV/1а-б (огънат, счупен от откривателите), 

нож (огънат), два върха от копия (единият е огънат) и юзда, (Табло 7/1-5), (Николов 

1981, 36, обр. 4 а-з); 

гроб 2 – меч - кат. № А 73, табло А XXV/2а-в (огънат), нож (огънат), два върха от 

копия (единият е изгубен), запазеният връх от копие е огънат, юзда (огъната) (Табло 8/1-

4), (Николов 1981, 36-38, обр. 5 а-д); 

гроб 3 – меч (не е запазен), нож, връх от копие (огънат), умбо от щит, тока от колан 

и юзда (Николов 1981, 38-40, обр. 6 а-ж). 

Деформация се забелязва при мечовете, разкрити в гробните съоръжения при 

Дойренци и Смочан, област Ловеч - кат. № А 21, А 68, табла A VIII/2, A XXIV/2, табло 

14/11. Необходимо е инвентарът, открит в тях, да бъде публикуван. 

Умишлена огъване се забелязва и при част от оръжията от LT D, които не са по-

прецизно датирани:    

кат. № А 32-A 33, табла A XI/5, A XII/1.  
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То е налице и при три меча, които не са определени със сигурност към 

среднолатенския или къснолатенския периоди: 

кат. № А 56-А 58, табла A XIX/2, A XX/1-2.  

 

Обредната практика, свързана с ритуално огъване, не е характерна единствено за 

комплектите от въоръжение и снаряжение, в които влизат мечовете, разгледани в 

изследването. Тя е регистрирана и в гроба, разкрит при Црънча, Пазарджишко. 

Инвентарът се състои от два ножа, два върха от копия, два накрайника от копия 

(сауротери), меч ῥομφαία – ромфея (огънат), умбо от щит, шлем и юзда (Катинчарова 

2003, 5-13). Деформация е засвидетелствана и при един меч ῥομφαία – ромфея от сбирка 

„Ватеви“ (Торбов 2016, кат. № V/19). 

Наличие на умишлено огъване е документирано при въоръжението и 

снаряжението, депонирано без костни останки при Bulbuc, judeţul Alba, Румъния:  

депониране 1 – нож (огънат), връх от копие (огънат), юзда и шпора (Borangic 2014a, 

282-283, fig. 3b-e, 4);  

депониране 2 - нож с накрайник от ножница (огънат) и връх от копие (огънат), 

(Borangic 2014a, 283-284, fig. 5b-d, 6); 

депониране 3 - нож с накрайник от ножница (огънат), два върха от копия (огънати) 

и юзда (Borangic 2014a, 284-285, fig. 7b-f, 8-9); 

депониране 5 - нож (огънат) и връх от копие (огънат), (Borangic 2014a, 286-287, fig. 

13b-c, 14). 

В условно обозначения гроб 112 от некропола в Karaburma, Beograd, Сърбия е 

открита урна без костни останки от покойник, нож, два върха на копие (единият от тях 

е огънат), умбо от щит, ножица от желязо, урна, съд от глина (Todorović 1972, 35, т. 

XXXIV, grob 112/2).  

Ритуално огъване е установено в Челлениця I - Малая Копаня, Закарпатськоï 

області, Украйна: 

комплекс 5 - нож с накрайник от ножница, нож, меч (огънат) и фрагменти от 

апликация от щит ( умбо), (Котигорошко 2015, 24, рис 22); 

комплекс 6 - нож, меч (огънат), връх от копие (огънат) и фрагменти от апликация 

от щит (умбо), (Котигорошко 2015, 24, рис. 23). 

Умишленото деформиране на мечовете като част от погребален обред не е 

характерно само за келтите от Балканския полуостров. Документирано е огъването на 

два меча, които са типични представители на въоръжението на траките - всеки от тях е 

ῥομφαία – ромфея. Единият е от гроба при Црънча (Катинчарова 2003, 5-13), а вторият е 

от сбирка „Ватеви“ (Торбов 2016, кат. № V/19). Наличие на ритуално деформиране е 

регистрирано и на територията, населявана от дакийската племенна общност. Пример в 

това отношение е депонираният инвентар при Bulbuc, judeţul Alba, Румъния (Borangic 

2014a). 

Изказано е предположение за умишленото огъване на въоръжението и 

снаряжението, предизвикано от религиозно поверие. Според него покойникът трябва да 

се пресели в отвъдното, след като оръжието му е обезопасено. То е повредено по време 

на погребалния обред и е негодно за употреба (Теодосиев/Торбов 1995; Торбов 2000; 

Торбов 2018, 50). Предположението не е подкрепено със сериозен доказателствен 

материал. Не е детайлно установена спецификата на обредните действия поради 

отсъствието на информация в историческите извори. Невъзможно е разгадаването на 

конкретния замисъл на обреда, водещ до деформиране на мечовете. Налице е 

единствено констатацията за съществуването на специфичен погребален обред с 

умишлено огъване на отделни представители на въоръжението и снаряжението.  
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Проблемът за произхода на мечовете, открити в България – от кого са произведени 

и използвани, е пряко свързан с настъпилите социално-икономически и политически 

промени през късната елинистическа епоха. Върху територията, разположена северно от 

река Дунав, е обособена етническата общност на даките. Земите, намиращи се на юг от 

реката, са заети от тракийския етнос. Експанзията на келтите на Балканския полуостров 

води до заселването на племенната общност на скордиските на територията на Днешна 

Сърбия.  

Скордиските (на старогръцки език - σκορδίσκοι, на латински език - scordisci), 

населяват земите по десния бряг на река Дунав и около долните течения на нейните 

притоци Драва, Сава и Морава. В историческите извори са запазени два варианта на 

тяхното име: скордиски и скордисти. Сведенията за етническата принадлежност са 

противоречиви. Повечето от античните автори ги наричат гали или келти, но някои ги 

причисляват към илирите или дори към траките. Голямо значение за установяването на 

техния произход имат сведенията от откритите надписи в Делфи (Гърция) и македонския 

град Европас. В тях скордиските са наречени келти (Делев 2014, 137; Домарадски 1984, 

91).  

Сведенията от античните извори за настъпилите промени са оскъдни. Страбон (63 

г. пр. Хр.-19 г.) по-подробно разглежда взаимоотношения между местното население и 

скордиските. Представената от него информация е противоречива - авторът не е 

очевидец на събитията. Той прави кратки обобщения на базата на компилирането на по-

стари извори. Предоставените исторически сведения са крайно несигурни (Белитов 

1991а, 177). В произведението на Страбон се споменава за военни победи на 

скордиските над трибалите и сломяване на тяхната военна мощ (Страбон VII, 5, 11). 

Същевременно е отбелязано и наличието на етническо смесване на траките (трибалите) 

с келтите (скордиските), (Страбон VII, 3, 2; VII 3, 11; VII, 5, 2). 

Развоят на политическите събития не подлежи на изчерпателна историческа 

реконструкция. Скордиските се заселват и завоюват територията на запад от река Тимок, 

принадлежала на тракийската племенна общност на трибалите, които запазват своята 

независимост на територията на днешна Северозападна България. Между ожесточените 

военни сблъсъци съществуват периоди на относително спокойствие, през които са 

установени търговски взаимоотношения и е налице културно влияние.  

Настъпилите промени водят до изменение на социалната структура. Възниква 

местно военизирано население с тракийски произход от семейства, включени в отделни 

родове. То именно създава мрежа от работилници, изработващи въоръжение и 

снаряжение. В историческите извори отсъства сигурна информация за наличието на 

аристокрация, която централизирано и целенасочено ръководи социално-

икономическия живот. Мъжете образуват отделни военни отряди, които поемат 

защитата на населението. Те същевременно извършват и нападения, целящи добиване 

на военна плячка. Общото военно ръководство е осъществено на принципа на 

договореност и компромис между отделните родове. Локализирането на територията с 

обособено военизираното население е предполагаемо. Тя вероятно съвпада с района, в 

който е регистрирана най-голяма концентрация от открити комплекти от въоръжение и 

снаряжение - между реките Огоста и Искър в Северозападна България (КАРТА 1, 

КАРТА 2), (Торбов 2018, 51). 

Вероятно съществува спорадично миграционно движение на отделни групи, които 

напускат територията, държана под контрол от военизираното население. Те се 

установяват кратковременно в други райони и се създава погрешната представа за 

наличието на етническо смесване. Това обстоятелство обяснява възникването и краткото 

съществуването на временни военни поселения. Пример в това отношение са 
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укреплението и предградието около него, разкрити на връх Veliki vetren, Сърбия (Stojić 

2003; Stojić 2004). Вътрешните размествания в рамките определени части от Балканския 

полуостров са породени от отсъствието на единни централизирани държави с установени 

политически граници. Тяхното съществуване не е отбелязано в историческите извори за 

териториите в близост до река Дунав през късната елинистическа епоха. Не е приемливо 

свързването в научен аспект на определени археологически комплекси – поселения и 

некрополи, единствено с келтско етническо присъствие въз основа на откритото 

въоръжение, сходно с латенски образци.  

От важно значение е проблемът за наличието или отсъствието на социално-

икономическа приемственост в процеса на формиране на военизираното население от 

територията на днешна Северозападна България. През втората половина на IV в. пр. Хр. 

е обособен династичен център, който е начело на тракийската племенна общност на 

трибалите. Свидетелство за неговото съществуване е богатият гробен инвентар от 

Могиланската могила (Торбов 2005б; Торбов 2015) и сребърното съкровище, открито в 

село Рогозен (Николов/Машов/Иванов 1987). Преобладаващият брой на мечове от LT D1 

в комплектите от въоръжение свидетелства, че началото на тяхното формиране трябва 

да се отнесе с по-голяма сигурност към средата на II в. пр. Хр. Съставът на въоръжението 

и формата на включените в него представители се различават от използваните през 

четвъртото столетие и разкрити в Могиланската могила (Торбов 2005б). Може да се 

предположи, че през III в. пр. Хр. са налице промени в социално-икономическото и 

политическо развитие на местното население. Тяхната поява вероятно е предизвикана от 

стълкновенията между отделните приемници на Александър Велики (336-323), които се 

стремят да поделят неговото наследство и да получат власт над определени територии. 

Не са отбелязани подробно в историческите извори конкретни исторически събития, 

свързани със земите на днешна Северозападна България. Известни са няколко галски 

нашествия срещу тракийската племенна общност на трибалите през 298, 281, 280 и 278 

г. пр. Хр. (Домарадски 1984, 92). Те не водят до промяна на нейния етнически състав. 

Съществуващата заплаха от келтите води до консолидация на местното население. 

Появява се необходимост от неговото военизиране и в средата на второто столетие то 

вече е реализирано чрез въвеждане и употреба на мечове с форма, взаимствана от 

оръжията, използвани от келтите. 

 

 

Голямото разпространение на мечовете на територията на българските земи 

предполага съществуването на местни паметници, върху които те са детайлно 

представени. Запазени са единствено няколко изделия на торевтиката от II-I в. пр. Хр., 

произхождащи от България и Румъния (Табло Д I/1а-б, 2а-б, 3а-б, 4а-б, 5а-б). Върху тях 

са изобразени тежко въоръжени конници в ход надясно, които са препасани с мечове. 

Образите са груби и сумарни - отсъстват пропорционалност и детайлност. Изделията са 

дело на майстори, които не притежават голям професионален опит. Представените 

изображения свидетелстват за наличието на местен художествен стил. В него не се 

акцентува на реалистичност. Образът на конник, въоръжен с меч, е носител на идея, 

обусловена от религиозни вярвания. Той е бил лесно разпознаваем, тъй като е свързан с 

митологични представи, известни на представителите на определена общност.  

Семантичният анализът на изображенията не е предмет на настоящето изследване. 

Те не дават допълнителна информация за формата на мечовете и начина на носенето им. 

Не определят етническия произхода на притежателите на оръжията и не фиксират 

техният социален статус. Представените образи са доказателство за наличието на тежка 
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кавалерия, за която свидетелстват и комплектите от въоръжение и снаряжение, в които 

влизат заедно мечове и юзди. 

 

 

Най-голяма е концентрацията на въоръжение и снаряжение в Северозападна 

България между реките Огоста и Искър (КАРТА 1, КАРТА 2). Описанието в 

публикациите и приложения снимков материал дават основание да бъдат отнесени към 

къснолатенския период оръжията с кат. № А1, А 11, А 25, А 37, А 52-А 53, А 71 и А 78. 

С тяхното присъединяване се добива конкретна представа за броя на мечовете, 

притежаващи форма, характерна за LT D: 

кат. № А 1 - Алтимир, (КАРТА 2/1); 

кат. № А 2, табло А I/1 - Алтимир, (КАРТА 2/1); 

кат. № А 7, табло А III/1а-б - Бистрилица, (КАРТА 2/5);  

кат. № А 9, табло А IV/1 - Борован, (КАРТА 2/6);  

кат. № А 10, табло А IV/2 - Борован, (КАРТА 2/6);  

кат. № А 11 - Буковец, (КАРТА 2/7); 

кат. № А 12, табло А IV/3 - Бъркачево, (КАРТА 2/8);  

кат. № А 13, табло А V/1 - Върбешница, (КАРТА 2/9); 

кат. № А 14, табло А V/2 - Галатин, (КАРТА 2/10); 

кат. № А 15, табло А V/3а-б - Галиче, (КАРТА 2/11); 

кат. № А 16, табло А VI/1a-б - Галиче, (КАРТА 2/11); 

кат. № А 17, табло А VI/2a-б - Горно Церовене, (КАРТА 2/12); 

кат. № А 18, табло А VII/1 - Добролево, (КАРТА 2/13); 

кат. № А 19, табло А VII/2 - Добруша, (КАРТА 2/14); 

кат. № А 20, табло А VIII/1 - Добруша, (КАРТА 2/14); 

кат. № А 25 - Живовци (сега не съществува), (КАРТА 2/19); 

кат. № А 34, табло А XII/2 - Камено поле, (КАРТА 2/23); 

кат. № А 35, табло А XII/3в, (върхът на ножницата е от LT D) - Койнаре, (КАРТА 

2/24); 

кат. № А 36, табло А XIII/1 - Комарево, (КАРТА 2/25); 

кат. № А 37 - Крива бара, (КАРТА 2/26); 

кат. № А 38, табло А XIII/2 - Криводол (КАРТА 2/27); 

кат. № А 39, табло А XIII/3а-б - Крушовица, (КАРТА 2/28); 

кат. № А 44, табло А XV/3 - Лесура, (КАРТА 2/31); 

кат. № А 46-А 50, табла А XVI/1-2, А XVII/1-2, А XVIII/1 - Мездра, (КАРТА 2/32); 

кат. № А 52 – Мизия, (КАРТА 2/34); 

кат. № А 53 - Мизия (Букьовци), (КАРТА 2/34); 

кат. № А 54, табло А XVIII/2а-б - Мизия (Букьовци), (КАРТА 2/34);  

кат. № А 55, табло А XIX/1 - Мизия (Букьовци), (КАРТА 2/34); 

кат. № А 59, табло А XXI/1 - Oряхово, (КАРТА 2/36); 

кат. № А 60, табло А XXI/2 - Осен, (КАРТА 2/37); 

кат. № А 62, табло А XXII/1 - Остров, (КАРТА 2/38);  

кат. № А 64, табло А XXIII/1 - Паволче, (КАРТА 2/39); 

кат. № А 67, табло А XXIV/1 - Попица, (КАРТА 2/42); 

кат. № А 69, табло А XXIV/3 - Соколаре, (КАРТА 2/44); 

кат. № А 71 - Софрониево, (КАРТА 2/46); 

кат. № А 72, табло А XXV/1а-б - Софрониево, (КАРТА 2/46); 

кат. № А 73, табло А XXV/2а-в - Софрониево, (КАРТА 2/46); 

кат. № А 75, табло А XXVI/2а-б - Стубел, (КАРТА 2/48);  

кат. № А 78 - Търнава, (КАРТА 2/50); 
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кат. № А 80, табло А XXVIII/1 - Търнава, (КАРТА 2/50); 

кат. № А 81, табло А XXVIII/2 - Търнава, (КАРТА 2/50); 

кат. № А 82, табло А XXVIII/3а-б - Търнава, (КАРТА 2/50); 

кат. № А 83, табло А XXIX/1 - Търнава, (КАРТА 2/50); 

кат. № А 84, табло А XXIX/2 - Търнава, (КАРТА 2/50); 

кат. № А 85, табло А XXIX/3 - Търнава, (КАРТА 2/50). 

 

Особеностите на формата позволяват част от оръжията със запазени ножници или 

фрагменти от тях да бъдат определени като принадлежащи на LT D1: 

кат. № А 2, A 7, A 9, А 15-А 16, A 19, A 39, А 47-А 50, А 54, А 64, А 71-А 73, А 82-

А 85,  

табла A I/1, A III/1а-б, A IV/1, A V/3а-б, А VI/1a-б, A VII/2, A XIII/3а-б, A XVI/2, A 

XVII/1-2, A XVIII/1, 2а-б, A XXIII/1, A XXV/1а-б, 2а-в, A XXVIII/3а-б, A XXIX/1-3.  

Границите на най-голяма концентрация са очертани от местонамирането на част от 

оръжията:  

западна посока – мечове с кат. № А7, табло A III/1а-б (LT D1) – Бистрилица 

(КАРТА 2/5) и с кат. № А 19, табло А VII/2, (LT D1) - Добруша, (КАРТА 2/14); 

източна посока – мечове с кат. № А 82-85, табла А XXVIII/3а-б, А XXIX/1–3, табло 

14/8 (LT D1) - Търнава, (КАРТА 2/50); 

северна посока – мечове с кат. № А 72-А 73, табло А XXV/1а-б, 2а-в (LT D1) - 

Софрониево, (КАРТА 2/46); 

южна посока – мечове с кат. № А 47-50, табла А XVI/2, А XVII/1-2, А XVIII/1, табло 

14/6-7, (LT D1) - Мездра, (КАРТА 2/32). 

 

 

Вероятно за един продължителен период от време тракийското военизирано 

население от територията, заключена между реките Огоста и Искър, бележи социално-

икономически напредък. Голяма част от въоръжението и снаряжението са изработени в 

местни оръжейни работилници. Тяхното производство е продиктувано от несигурната 

политическа обстановка на Балканския полуостров. Процесът на създаване на местна 

аристокрация, от средите на която да бъде излъчена централизирана власт, е 

възпрепятстван. В историческите извори отсъстват сведения за съществуването на 

крупен местен династичен център, провеждащ активна и целенасочена външна политика. 

Отделни райони, разположени на запад от река Огоста, са арена на военни стълкновения. 

Войсковите части на скордиските, извършват нападения на изток от река Тимок с цел да 

установят своето господство. Тяхното нашествие вероятно е осъществено по пътни 

трасета, които следват речните долини. В научната литература е направен опит те да 

бъдат очертани, като отделни и междинни пунктове са посочени наименованията на 

сегашни селища от Северозападна България. Първото трасе включва Арчар – Монтана – 

Враца – Ботевград - Тракийската низина. Второто е определено от Хърлец – долината на 

Огоста - Монтана – Берковица - Петрохански проход - Софийско поле – долината на река 

Нишава. Третото е фиксирано от Хърлец - долината на река Скът – Искърският пролом 

- Софийското поле - левият бряг на река Искър (Белитов 1991б, 15).   

Непрекъснатите стълкновение заставят местното военизирано население да търси 

надежден и могъщ съюзник. То явно намира подкрепа от създадената през 148 г. пр. Хр. 

римска провинция в земите на Македония. Нейната територия също е обект на агресия 

от страна на скордиските.  

Първото сведение за военно нашествия срещу провинцията се отнася към 141 г. пр. 

Хр. (Домарадски 1984, 92; Николов/Попов/Делев 2011, 784). 
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Скордиските са разгромени през 135 г. пр. Хр. от претора Марк Косконий. В един 

надпис от град Лете, близо до Солун, се споменава за тяхното нашествие в провинция 

Македония през 119 г. пр. Хр. В битката загива Секст Помпей – управител на 

провинцията. Начело на римските войски застава квестора Марк Аний, който успява да 

ги отблъсне (Делев 2014, 137; Николов/Попов/Делев 2011, 784-785). 

През 114 г. пр. Хр. скордиските извоюват победа над Гай Порций Катон, управител 

на провинция Македония. Историкът Флор съобщава следното: „Те не само разбили и 

прогонили войската, която предвождал Катон, но и нещо почти невероятно, изцяло и 

напълно я пленили.“ (Кацаров/Дечев 1949, 281, Флор – Florus, I 39). Следващата година 

скордиските са разбити от консула Гай Цецилий Метел. Няколко години по-късно в 

тяхната територия е проведен военен поход от проконсула Марк Минуций Руф. За 

победата си той получава триумф в Рим. Тя е отбелязана в почетни надписи от Делфи и 

Европас. Около 100 г. пр. Хр. скордиските отново са победени от провинциалният 

управител Марк Дидий (Делев 2014, 137; Николов/Попов/Делев 2011, 784-786). 

Те успяват да възстановят своята военна мощ и организират голям поход срещу 

провинция Македония и Гърция. Ограбени са няколко светилища, между които и 

намиращото се в Делфи (Домарадски 1984, 93; Николов/Попов/Делев 2011, 785).  

През 86 г. или в началото на 85 г. пр. Хр. управителят на Македония Луций 

Корнелий Сципион Азиаген разгромява скордиските (Делев 2014, 139; 

Николов/Попов/Делев 2011, 784-786). Сложен е край на тяхното господство в 

централните части на Балканския полуостров. Историкът Апиан съобщава, че римският 

пълководец „унищожил скордиските, чиито остатъци избягали и се поселили при Истър 

и по островите му.“ (Кацаров/Дечев 1949, 325, Апиан - Αππιανος, Illjr 8-14; Домарадски 

1984, 93). Те претърпяват поражение и от страна на дакийското царство на Буребиста и 

са подчинени от него през 50-те години на I в. пр. Хр. (Николов/Попов/Делев 2011, 785-

786).  

 

Вероятно съществува договореност между римската власт в провинция Македония 

и представителите на тракийското военизираното население от територията между 

Огоста и Искър. В нейните граници са документирани доста монетни находки от 

тетрадрахми от Първа македонска област. Те са открити в землищата на Баурене, Враняк, 

Враца, Згориград, Камено поле, Лесура, Липница, Мраморен, Търнава и Чомаковци 

(Герасимов 1941, 343; Герасимов 1950, 316–326; Герасимов 1959, 359; Герасимов 1964, 

239; Герасимов 1965, 248; Герасимов 1967, 187-192; Прокопов 2016, кат. № 12, 27а, 64-

65, 128, 142, 183, 187, 222, 386, 405; Теодосиев 2017, 179, 181, 183, 190-191, 195, 201, 205, 

422; Prokopov 2006, 156, 188, 300; Prokopov 2012, 2, 6, 25-26, 30, 48-49, 58, 74,117, 124). 

Съпротивата срещу нашествието на скордиските е осигурена с парични средства с цел 

да се намали военният натискът срещу провинцията. Косвено доказателство за 

съществуването на нееднократно финансово обезпечаване е голямото количество 

тетрадрахми от Първа македонска област, открито в рамките на разглежданата 

територия. Монетите, които са с голям номинал, са събирани като богатство, тъй като са 

отсечени от сребро. 

Прегледът на наличните данни позволява да се установи пряка връзка между 

териториалното разпределение и концентрирането на монетните находки и комплектите 

от въоръжение и снаряжение, в които влизат мечовете. Показателно е местонамирането 

в землището на Търнава (КАРТА 2/50) на тетрадрахми от Първа македонска област 

(Герасимов 1959, 359; Prokopov 2006, 300; Prokopov 2012, 117; Прокопов 2016, кат. № 

386) и на гробове с комплекти от въоръжение и снаряжение с мечове от LT D1 - кат. № 

А 82-85, табла А XXVIII/3а-б, А XXIX/1–3, табло 14/8. 
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Използването на наличния нумизматичен материал и неговата интерпретация в 

настоящето изследване са осъществени с любезното съдействие на проф. д. и. н. Иля 

Прокопов, за което сърдечно му благодаря. Належаща е необходимостта от научно 

изследване, посветено изцяло на монетосеченото от късната елинистическа епоха на 

територията, заключена между Огоста и Искър. То не е разгледано детайлно в 

единствената публикация за монетните находки от северозападните български земи и 

местоположението на откриването им (Белитов 1991б). 

Местонамирането на оръжията, които не са причислени със сигурност към първата 

фаза на къснолатенския период, също фиксира определени териториални граници, които 

съвпадат като цяло с тези, определени от мечовете от LT D1:  

западна посока - меч с кат. № А 14, табло А V/2 - Галатин, (КАРТА 2/10); 

източна посока – мечове с кат. № А 67, табло А XXIV/1 - Попица, (КАРТА 2/42) и 

с кат. № А 69, табло А XXIV/3 - Соколаре, (КАРТА 2/44); 

северна посока - меч с кат. № А 1 - Алтимир, (КАРТА 2/1); 

южна посока – ножница от меч с кат. № А 13, табло А V/1 - Върбешница, (КАРТА 

2/9). 

Необяснимо е отсъствието на мечове, характерни за LT D2. Вероятно тяхната 

форма не намира прием в местното оръжейно производство. То се придържа към 

изработването на определени изделия. Мечовете с форма, характерна за LT D1, са в 

употреба на територията, заключена между Огоста и Искър, до създаването на 

провинция Мизия. Под надзора на римската власт тяхната изработка е преустановена и 

употребата им е ограничена.  

Отсъствието на мечове от втората фаза на къснолатенския период вероятно е 

породено и от външнополитически фактор, който не позволява тяхното местно 

производство. Военните сблъсъци със скордиските явно водят до намаляването на 

съпротивителната сила на местното военизирано население. Това обстоятелство 

улеснява завземането на неговата територия. Гай Скрибоний Курион е назначен за 

проконсул на провинция Македония. Между 75-73 г. пр. Хр. войските му провеждат 

поход и достигат по поречието на река Тимок до река Дунав (Николов/Попов/Делев 2011, 

785). Военните действия са показателни за желанието на Рим да установи своята граница 

по течението на голямата река, която представлява естествена граница.  

 

След битката при нос Акциум на 2 септември 31 г. пр. Хр. са създадени условия за 

реализиране на завоевателната политика на римската държава. Флотът на Марк Антоний 

и Клеопатра е разгромен. Властта е завзета от Октавиан, който от 27 г. пр. Хр. носи името 

Август (Augustus), провъзгласен е за принцепс (princeps) – пръв сенатор и става 

главнокомандуващ на армията (Иванов 1999, 17). 

Римското завоевание е осъществено от Марк Лициний Крас (младши) - внук на 

триумвира Крас, разгромил въстанието на Спартак. По време на гражданската война той 

е на страната на Марк Антоний. Преди битката при Акциум се присъединява към 

Октавиан и през 30 г. пр. Хр. е избран за консул заедно с него. През същата година Марк 

Крас е изпратен като проконсул на провинция Македония и разполага с големи 

пълномощия като императорски пратеник. Той командва няколко легиона и скоро 

намира повод за започване на военни действия (Иванов 1999, 18).   

През зимата на 29 г. пр. Хр. племето бастарни преминава река Дунав и се 

установява в Кюстендилското поле. То е населявано от денталетите - тракийско племе, 

което е в съюзнически отношения с римската държава. Историкът Дион Касий дава по-

подробна информация за протеклите събития. Марк Крас се обявява за защитник на 

дентелетите и започва военните действия. Той нахлува с войските си по долините на 

Тимок и Нишава. Бастарните са разгромени около устието на река Цибрица. Марк Крас 
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убива техният вожд Делдо. Преди настъпването на зимата неговите войски се оттеглят 

като опустошават тракийските земи (Кацаров/Дечев 1949, 373-374, Дион Касии – Δίων 

Κάσσιος, Dio Cassius, LI 23, 2-27, 2; Делев 2014, 142; Иванов 1999, 18-20). Запазен е 

разказът на историка Флор, който свидетелства за самоотвержената съпротива на 

траките: „Страшно е да се каже, колко са били мизите свирепи и сурови, колко са били 

варвари между самите варвари. Един от вождовете им, като въдворил тишина, отправил 

към римската бойна редица тия думи „Кои сте вие?“ Отговорено му било: „Римляни, 

господари на света.“ А той казал „Така ще бъде, ако ни победите.“ (Кацаров/Дечев 1949, 

282, Флор – Florus, II 26).   

В началото на следващата година военните действия са подновени. Марк Крас 

предприема поход на юг от Стара планина. Римските войски нахлуват и в територията 

на тракийската племенната общност на гетите, населяващи днешна Североизточна 

България (Геров 1949, 4-5; Иванов 1999, 20).  

Победителят Марк Крас желае да положи оръжията, взети от Делдо, в храма на 

Юпитер в Рим, да получи правото на триумф и да му бъде дадена титла император 

(imperator). Октавиан смята, че по негово нареждане са проведени военните действия. На 

Марк Крас е отказана титлата и не е проведена церемонията в храма. Дадена му е 

възможност да триумфира в столицата на 4 юли 27 г. пр. Хр. (Иванов 1999, 20-21). 

Не са запазени подробни сведения за политическите събития през интервала от 

време от похода на Гай Скрибоний Курион от 75-73 г. до войната, водена от Марк 

Лициний Крас през 29 г. пр. Хр. срещу бастарните. Вероятно в този отрязък от време се 

водят непрекъснати военни действия със скордиските. Отсъствието на по-дълъг мирен 

период от време не позволява да бъде осъществено развитие и изменение на 

въоръжението и снаряжението. В употреба са мечове, притежаващи форма, характерна 

за LT D1.  

Римската агресия води до създаването на провинция Мизия през 15 г. С 

наименованието е обозначена област, която не е локализирана върху територията на 

север от Стара планина. То не е пряко свързано с покоряването на земите, обитавани от 

тракийското племе мизи. В своята реч пред римския сенат през януари 27 г. пр. Хр. 

Октавиaн отбелязва, че са завладени Египет, Галия, Панония и Мизия. Тя е произнесена 

преди триумфа на Марк Крас в Рим. Той вероятно се ръководи по време на военните 

действия от карта, в която фигурира единствено названието Мизия. 

Територията между реките Огоста и Искър влиза в първоначалните границите на 

провинцията. Те включват земите на изток от река Морава и на запад от реките Осъм и 

Вит. Вероятно в южна посока провинцията обхваща полоса с ширина 20-45 км, 

разположена на юг от река Дунав (Иванов 1999, 23-24). През 45 г. по времето на 

император Клавдий (41-54) е създадена провинция Тракия. Настъпват териториални 

промени и на север от нея. През управлението на император Нерон (54-68) границата на 

провинция Мизия достига до река Янтра. При династията на Флавийте (69-96) в нейната 

територия влиза и днешна Североизточна България. Към края на I в. тя обхваща част от 

днешните Сърбия, Северна България и Добруджа. През 86 г. провинцията е разделена на 

Горна и Долна Мизия с граница, установена по река Цибрица (Иванов 1999, 26). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящето научно изследване е посветено на оръжие, което често е използвано 

през късната елинистическа епоха. То намира приложение не само на територията на 

Древна Тракия, но и в останалите райони на Балканския полуостров. Неговата форма е 

резултат от развитието на латенското въоръжение, намерило голямо разпространение в 

Европа. 

В УВОД е формулирана основната цел на изследването. Създаване на 

информационна база от данни в каталог и обстойно разглеждане въз основа на нея 

на произхода, формата, украсата на мечовете и установяването на обществената 

комуникация довела до тяхната изработка и употреба (КАРТА 1, КАРТА 2, КАРТА 

3, КАРТА 4).  

В книгата са разгледани три основни проблема в отделни глави: 

1. Преглед и анализ на научната литература в България, в която са 

публикувани оръжията. 

2. Определяне на особеностите на формата на изделията и характера на 

украсата им.  

3. Установяване на мястото на мечовете като част от комплектите от 

въоръжение и снаряжение. 

Появата на оръжията е резултат от външно-политически фактори. Водещо място 

сред тях се пада на келтското нашествие на Балканите. Военните сблъсъци предизвикват 

промени във военното дело и налагането на нови образци оръжие. Част от мечовете са 

произвеждани в местни, тракийски, оръжейни работилници заедно с останалите 

представители на въоръжението и снаряжението. 

През II-I в. пр. Хр. мечовете намират широки производство и употреба в Централна 

и Югоизточна Европа от народностни общности, които не са с келтски произход. 

Изменението на формата на оръжията е съобразено с цялостното развитие на латенската 

култура, фиксирано от различни хронологически системи (Božič 1981; Božič 2008; Guštin 

1977; Guštin, 1984; Iarmulschi 2016; Rustoiu 2008). Те са използвани за сравнение при 

определянето на мечовете в настоящата книга поради отсъствието на подробна 

периодизация на археологическите материали от България през късножелязната епоха 

(V-I в. пр. Хр.). Приложена е хронология, която подлежи на доуточняване и коригиране 

(Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10). Посочените времеви граници са приблизителни. 

Отбелязаните стойности могат да бъдат конкретизирани:  

Среднолатенски период.  

Фаза La Tène C1 – LT C1: начало - 280/250 г. пр. Хр. 

Фаза La Tène C2 - LT C2: начало - 200/180 г. пр. Хр. 

Къснолатенски период.  

Фаза La Tène D1 – LT D1: начало - 150/120 г. пр. Хр. 

Фаза La Tène D2 - LT D2: начало - 80/70 г. пр. Хр.  

Информацията в каталога е почерпена от научната литература. Тя е обогатена чрез 

документиране на оръжия, намиращи се в музеи и частни колекции. Част от тях се 

публикуват за първи път. Не са включени отделни екземпляри, за които е налице 
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информация от аукционни и от колекции, създадени извън Република България. Не е 

установен със сигурност произходът на оръжията.  

Каталогът е разделен на четири части. 

РАЗДЕЛ А – включени са мечове, за които са налични сведения за тяхното 

местонамиране.  

РАЗДЕЛ Б – включени са мечове, които се съхраняват в музеи, но не е известно 

местонамирането им. 

РАЗДЕЛ В – включени са мечове, които са собственост на частни колекции и 

местонамирането им не е документирано.  

РАЗДЕЛ Г – включени са части от мечове с ножници, съхранявани в Регионален 

исторически музей - Враца, тяхното местонамиране също е неизвестно. 

 

В ГЛАВА ПЪРВА е разгледано мястото на мечовете в българската научна 

литература. Интересът към тях се заражда от публикациите на Рафаил Попов. Той дава 

информация за оръжия, произхождащи от различни райони на България: 

кат. № А 4-А 5, А 8-А 9, А 18, А 22, А 33, А 65-А 66, А 70, А 88, 

табла А I/3, А II/1а-б, А III/2, А IV/1, А VII/1, А IX/1a-б, А XII/1, А XXIII/2, 3а-б, А 

XXIV/4, А XXX/2.  

Мечове са публикувани и от други автори: 

кат. № А 6, А 11, А 37, А 42-А 43, А 52-А 53, А 78,  

табла А II/2а-б, А XV/1а-б, 2. 

Извършени са археологически разкопки на надгробни могили. В гробния инвентар 

влизат мечове. 

Димчо Аладжов осъществява проучване на могилен некропол, разположен в 

околностите на Меричлери, област Хасково. Формата на открития меч – кат. № А 51, 

свидетелства, че той е по-късен от останалите екземпляри от България.  

Александра Димитрова и Недялка Гиздова публикуват резултатите от 

археологическите разкопки на могилни некрополи в района на Панагюрище. 

(Димитрова/Гиздова 1975).  

Проведено е проучване и в околностите на Кълново, област Шумен. При 

строителна дейност е разкрит гроб в една могила. Сред намерените археологически 

материали е и един меч – кат. № А 40, табло А XIV/1. Осъществени са от Георги Атанасов 

разкопки в близост до могилата. В едно от разкритите съоръжения, което представлява 

яма, е открит още един меч – кат. № А 41, табло А XIV/2а-б. 

Мечислав Домарадски провежда проучване в района на Тъжа, област Стара 

Загора. Разкрити са два комплекта от въоръжение, в които влизат два меча - кат. № А 

76-А 77, табла А XXVII/1а-б, А XXVII/2а-б. 

Георги Китов разкопава надгробни могили, разположени в района на Дойренци и 

Смочан, област Ловеч. В разкритите гробове са открити два меча - кат. № А 21, А 68, 

табла А VIII/2, A XXIV/2.   

Осъществени са археологически разкопки на могили от некропол, разположен в 

землището на Търнава, област Враца. Открити гробове в могилните насипи. Техният 

инвентар представлява комплекти от въоръжение и снаряжение, в състава на които 

влизат мечове - кат. № А 82-А 85, табла А XXVIII/3а-б, А XXIX/1-3. 

Гавраил Лазов провежда археологическо проучване на надгробна могила, 

разположена между селата Шейново и Ясеново, област Стара Загора. Разкрит е гроб, в 

инвентара на който фигурира и един меч - кат. № А 90, табло XXXI/1а-б. 

Музеите, създадени в България, създават възможност за организиране на активна 

събирателска дейност – в техните фондове постъпват археологически материали, 

открити случайно при селскостопански и строителни дейности.  
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Водеща роля в изследователската работа принадлежи на Богдан Николов. Той 

публикува мечове, открити в различни райони на област Враца: 

кат. № А 2-А 3, А 10, А 12, А 14-А 15, А 34-А 36, А 44-А 45, А 54, А 59-А 64, А 69, 

А 71-А 73, А 80-А 81, А 87, 

табла А I/1-2, А IV/2-3, А V/2, 3а-б, А XII/2, 3а-в, А XIII/1, А XV/3, А XVIII/2а-б, 

А XXI/1-3, XXII/1, 2а-б, А XXIII/1, А XXIV/3, А XXV/1а-б, 2а-в, А XXVIII/1-2, А 

XXX/1.  

Богдан Николов смята, че притежателите на оръжията са с тракийски произход. 

Появата на мечовете не е резултат от трайното отсядане на келтите в Северозападна 

България и промяна на етническия състав на населението. Неговата концепция е 

възприета и от останалите изследователи на културното наследство на траките. 

Информацията за мечове, съхранявани в музеите, се съдържа в отделни научни 

изследвания и на други автори:  

кат. № А 17, A 23, А 32, A 56-A 58, А 75, Б 2-Б 3, Б 7, 

табла А VI/2a-б, A IX/2, А XI/5, A XIX/2, A XX/1-2, А XXVI/2а-б, Б I/2, Б II/1, Б 

IV/1а-б. 

Публикувани са значителен брой оръжия, открити в рамките на Северозападна 

България: 

кат. № A 7, A 16, A 19-A 20, A 24, A 38-39, A 46, A 55, A 67, A 86, A 89, Б 1, 

табла A III/1а-б, A VI/1a-б, A VII/2, A VIII/1, A X/1, A XIII/2, 3а-б, A XVI/1, A 

XIX/1, A XXIV/1, A XXIX/4, A XXX/3, Б I/1. 

Част от мечовете са притежание на частни колекции.  

Значителен брой се съхранява в сбирка „Ватеви“: 

кат. № В 1-В 16,  

табла В I/1а-б, В II/1а-б, 2а-б, В III/1а-б, 2а-б, B IV/1-3, B V/1а-б, B VI/1а-в, B 

VII/1а-в, B VIII/1-3, B IX/1а-в, B X/1а-в, B XI/1а-в, B XII/1-4, B XIII/1а-в, B XIV/1а-в, B 

XV/1а-в, B XVI/1а-в, B XVII/1-4, B XVIII/1а-в, B XIX/1а-в, B XX/1а-г, B XXI/1а-в, B 

XXII/1а-в, B XXIII/1а-б, 2а-в, B XXIV/1а-б, 2а-б, B XXV/1а-г.  

Два от мечовете – кат. № В 18-19, табла B XXVI/2, XXVII/1а-в, B XXVIII/1а-г, B 

XXIX/1a-д, са от колекция „Арес“.  

Отделни оръжия предизвикват по-траен научен интерес.  

Сведения за един меч - кат. № А 74, табло А XXVI/1а-б, открит в района на Стара 

Загора, са дадени в няколко публикации (Буюклиев/Димитров/Николов 1965, 135, обр. 

31-32; Домарадски 1984, 142; Dana/Kamiševa/Theodossiev 2016; Tačeva-Hitova 1978, cat. 

№ 46, fig. 4–5). 

Оръжието от Паволче, област Враца – кат № I/А 63, табло А XXII/2а-б, също е 

предмет на научно изследване (Megaw/Megaw/Theodossiev/Torbov 2000). 

Публикувана е подробна информация за един меч – кат. № Б 6, табло Б III/1а-в, 

съхраняван в Регионален историческия музей-Русе (Аnastassov 2007, 169-173, fig. 3-7, 

pl. 2). 

Прегледът на научната литература води до важно обобщение. Оръжията влизат в 

комплекти от въоръжение и снаряжение, произхождащи от територията на Древна 

Тракия на юг от река Дунав и на изток от река Тимок. Появата на формата на мечове е 

резултат от чуждо влияние. Част от тях са продукт на местно производство. Употребата 

им е наложена от настъпилите промени във военната тактика, вследствие на 

установяването на келтите на Балканския полуостров. Тяхната инвазия не води до трайно 

заселване и не е променен характера на традиционната тракийска култура. 

Значението на мечовете като важно нападателно оръжие е определено и от 

комплектите от въоръжение и снаряжение, произхождащи от съседните балкански 
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страни – Сърбия и Румъния. В книгата е направен кратък преглед на научните 

изследвания. 

Голяма част от археологическите материали от Сърбия свидетелства за 

политическото и културно обособяване на келтското племе - скордиски. Появата на част 

от мечове на север от Дунава е обяснена в румънската научна литература като резултат 

от развитието на дакийската племенна общност. Оформени са различни становища 

относно произхода на мечовете, открити на Балканите. Те са съобразени със 

съществуващите концепции за културното наследство на траките за България, на 

келтите–скордиските за Сърбия и на даките за Румъния. Тяхното формулиране е 

подчинено на съществуващите традиции в българската, румънската и сръбската 

историографии.  

 

В ГЛАВА ВТОРА са определени особености на формата на мечовете и тяхната 

украса. Извършеният предварителен анализ на всяко от оръжията наложи те да бъдат 

определени към два основни периода LT С и LT D. В научната литература за Сърбия - 

близка в териториално отношение, са обособени две схеми, отразяващи развитието на 

оръжията – среднолатенска (Табло 13/2б), (Bozic 1981, 318-319, Т. 2/19, 7/1, 7, 10/4-5) и 

къснолатенска (Табло 13/2в), (Bozic 1981, 319-321, Т. 3/30). Съществува сходство между 

изделията от българските земи и произхождащите от територията на запад от река 

Тимок. Това обстоятелство спомага за датирането на мечовете от България.  

Среднолатенска схема: връх - заострен; пластичен ръб - разположен от двете страни 

на острието; предпазител - дъговидна форма; метална част на ръкохватката – плоска; 

ножница – специфичните форми на нейните елементи позволяват изделията да бъдат 

отнесени към двете фази на среднолатенския период - LT С1 и LT С2. 

Къснолатенска схема: връх - заоблен; пластичен ръб с два успоредни улея - 

разположени от двете страни на острието; предпазител - дъговидна форма; метална част 

на ръкохватката – четириръба с ромбовидно сечение; ножница – специфичните форми 

на нейните елементи позволяват изделията да бъдат отнесени към първата фаза на 

къснолатенския период - LT D1. 

В настоящето изследване са отчетени важни обстоятелства за част от оръжията. Те 

са фрагментирани и не са запазени сведения за първоначалния им вид. Изработени са в 

различни оръжейни работилници и е налице комбиниране на по-ранни с по-късни форми.  

 

Част от мечовете, открити в България, са с форма, характерна за среднолатенската 

схема и притежават остър връх (Табло 13/2б): 

кат. № А 23-А 24, А 41, А 63, А 65, А 76, А 87, А 90, Б 6, В 1, В 2-В 5, В 12, 

табла А IX/2, А X/1, А XIV/2а, А XXII/2а, А XXIII/2, А XXVII/1а, А XXX/1, А 

XXXI/1а, Б III/1а, B I/1a, В II/1a, 2a, B III/1a, В IV/1-3, B V/1а-б, B VI/1а-б, В VII/1а-б, B 

VIII/1, B IX/1а-б, B XVII/1, B XVIII/1а-б. 

Три от оръжията образуват самостоятелна група – кат. № B 6-B 8, табла B VIII/2-

3, B X/1а-б, B XI/1а-б, B XII/1, B XIII/1а-б. Острието на всяко от тях се стеснява чрез 

две добре изразени дъги, преди да достигне до върха. Налице са две възможности: 

мечовете образуват отделен вариант – при него остриетата са с по-специфична форма; 

оръжията са подложени на обработка с абразивен инструмент след откриването им.  

Характерна особеност на мечовете от LT C е появата на пластичен ръб върху всяка 

от двете страни на острието, което е с ромбовидно сечение: 

кат. № А 23, А 65-А 66, А 76, А 87, А 90, Б 6, В 1-В 8, В 12, В 17, 
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табла А IX/2, А XXIII/2-3а, А XXVII/1а, А XXX/1, А XXXI/1а, Б III/1а, B I/1a, В 

II/1a, 2a, B III/1a, B IV1-3, B V/1а-б, B VI/1а-в, B VII/1а-в, B VIII/1-3, B IX/1а-в, B X/1а-

в, B XI/1а-в, B XII/1, B XIII/1а-в, B XVII/1, B XVIII/1а-в, В XXVI/1. 

Два от мечовете са с по-особена форма. Върху всяка от двете страни на острието е 

разположен пластичен ръб с два плитки улея - кат. № A 24, A 63, табла A X/1, A XXII/2а. 

Тяхната поява е породена от необходимостта то да бъде заздравено. Тя бележи прехода 

към оръжията, характерни за къснолатенския период, които са изработени по подобен 

начин.  

Оръжията от LT C са с предпазители:  

кат. № A 40-A 41, A 66, A 76, A 87, A 90, Б 6, В 3-В 8, В 12, 

табла А XIV/1, 2a-б, А XXIII/3а, А XXVII/1а, А XXX/1, А XXXI/1а, Б III/1а-б, B 

IV/2-3, B VI/1а-в, B VII/1а-в, B VIII/1-3, B IX/1а-в, B X/1а-в, B XI/1а-в, B XII/1, B XIII/1а-

в, B XVII/1, B XVIII/1а-в. 

Металната част на ръкохватката при мечовете от среднолатенския период 

обикновено е плоска и притежава правоъгълно сечение:  

кат. № А 23-А 24, А 40-А 41, А 63, А 76, А 90, Б 6, B 1-B 8, B 12, B 17, 

табла А IX/2, А X/1, А XIV/1, 2а-б, А XXII/2а, А XXVII/1а, XXXI/1а, Б III/1a, B 

I/1a, В II/1a, 2a-б, B III/1a, B IV/1-3, B V/1а-б, B VI/1а-в, B VII/1а-в, B VIII/1-3, B IX/1а-

в, B X/1а-в, B XI/1а-в, B XII/1, B XIII/1а-в, B XVII/1, B XVIII/1а-в, B XXVI/1. 

Металната част на ръкохватката на мечовете завършва с накрайник. При оръжието 

с кат. № В 1, табла B I/1a, В II/1a, 2a-б, B III/1a, той представлява огъната пластина с 

релефна орнаментация. Неговата форма при екземплярите с кат. № A 40-A 41, табло A 

XIV/1, 2а-б, е близка до тази на цилиндъра. Накрайникът при изделията с кат № I/A 65-

A 66, табло A XXIII/2-3а, представлява пластина, която е извита и прилича на подкова.  

Върху едната страна на острието на меча с кат. № B 12, табла B XVII/1, B XVIII/1а-

в, е поставен печат на производителя. Той представлява вчукана точка, оградена с 

врязана окръжност, която е съставена от отделни къси дъги. Оръжия с печати са открити 

в Унгария и Сърбия (Szabó/Petres 1992, cat. # 1, 9, 11, 26, 132, pl. 1, 11/2, 11/1, 25, 121/2). 

Отсъствието на сходство не позволява определянето на производителя на изделието.  

Част от мечовете от среднолатенския период са с ножници. Всяка от тях е от две 

пластини. Дългите страни на едната (задната) са огънати и обхващат другата (лицевата).  

Едно от оръжията е с ножница, която е добре запазена - кат. № B 1, табла В I/1б, В 

II/1б, B III/1б, 2а-б, табло 14/1. Мечът е притежание на частна колекция и 

местонамирането му не е документирано. Това обстоятелство затруднява датирането. 

Първоначално мечът е определен като принадлежащ на LT В2 (Торбов 2012б; XV-XVI, 

кат. № VI/1; Torbov 2018, XV-XVI, cat # VI/1). Възможно е той да е изработен по-късно. 

Единият край на ножницата, обхващащ върха на острието, е издължен. Неговата форма 

е сходна на тази на мечовете, принадлежащи на първата фаза на среднолатенския период 

(Lejars 1994, 21, 42, 44, 153, cat. # GSA 1610, 1612, 1782 E, 1993, 2143, 2580, 2593 A, 2666). 

Орнаментацията на изделието с кат. № B 1, табла В I/1б, В II/1б, B III/1б, 2а-б, 

табло 14/1, е характерна за мечовете от Средна Европа, които са носители на 

специфичен и богат стил на украса. Той намира голямо развитие през LT С (Rapin 2000; 

Szabó/Petres 1992). Приведените примери с ножници от оръжия от Средна Европа – 

Унгария, Словения и Хърватия свидетелстват за произхода на оръжието. То не е 

изработено на територията на днешните български земи. Вероятно неговият притежател 

е представител на келтска етническа общност от Средна Европа.  

Един от мечовете - кат. № А 63, табло А XXII/2б, табло 14/2, е с ножница, която е 

повредена. Начинът на закрепване върху нея на елемента за закачване на колан е типичен 

за LT С1. Орнаментът при оръжието е изпълнен с гравиране и орнаментацията е 
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характерна за оръжията, открити в Унгария (Megaw/Megaw/Theodossiev/Torbov 2000, 27-

41, fig. 1-11; Szabó/Petres 1992, cat. # 91, 112, 116, pl. 91, 113, 114).  

Анализът на формата на меча с кат. № Б 6, табло Б III/1а-в, табло 14/3, определя 

неговата принадлежност към LT С2. Ножницата на оръжието също е украсена с 

гравировка. Предполага се, че нейните две пластини, са от по-стари оръжия, произведени 

през LT В2 или най-късно в началото на LT С1 (Аnastassov 2007, 169-173, 186-187, fig. 3-

7). 

 

Голяма част от мечовете, открити в България, са с форма, типична за 

къснолатенската схема на келтското въоръжение. Те притежават заоблен връх на 

острието (Табло 13/2в), (Схема 1): 

кат. № А 5, А 7, А 10, А 12, А 15-А 20, А 33, А 38, А 49-А 50, А 55, А 59, А 62, А 

64, А 68, А 72-А 73, А 75, Б 2, Б 7, В 9, В 13, В 15-В 16,  

табла А II/1б, А III/1а, А IV/2-3, А V/3а, А VI/1a-2а, А VII/1-2, А VIII/1, А XII/1, А 

XIII/2, А XVII/2, А XVIII/1, А XIX/1, А XXI/1, А XXII/1, А XXIII/1, А XXIV/2, А 

XXV/1а-2в, А XXVI/2a, Б I/2, Б IV/1б, B XII/2, B XIV/1а-б, B XVII/2, 4, B XIX/1а-б, B 

XXI/1а-б, B XXII/1a, B XXIII/1a, 2a, B XXIV/1a.  

Съществуват няколко изключения – оръжията са с остър връх: кат. № A 22, A 32, 

Б 3, В 11, табла А IX/1a, А XI/5, Б II/1, B XII/4, B XVI/1а-б. Налице са две възможности. 

Едната е определена от съществуващата приемственост с оръжията от по-ранния период 

– LT C. Другата е породена от наличието на работилници, изработващи изделия с по-

различна форма.  

Върху всяка от двете страни на острието на мечовете от България е разположен 

пластичен ръб с два успоредни улея (Схема 1): 

кат. № А 2, А 5, А 7, А 9-А 10, А 12, А 14-A 20, А 22, А 32-А 34, А 36, А 38-А 39, 

А 44, А 46-А 50, А 54-А 55, А 59-А 60, А 62, А 64, А 67-А 69, А 72-А 73, А 75, А 80-А 

82, Б 1-Б 5, Б 7, В 9, В 11, В 13-В 16, В 18, 

табла А I/1, А II/1а-б, А III/1а, А IV/1-3, А V/2-3а, А VI/1a, 2а, А VII/1-2, А VIII/1, 

А IX/1a, А XI/5, А XII/1-2, А XIII/1, 2, 3а, А XV/3, А XVI/1-2, А XVII/1-2, А XVIII/1-2а, 

А XIX/1, А XXI/1-2, А XXII/1, А XXIII/1, А XXIV/1-3, А XXV/1а, 2а, в, А XXVI/2а, А 

XXVIII/1, 2, 3а-б, Б I/1-2, Б II/1-3, Б IV/1б, B XII/2, 4, B XIV/1а-в, B XVI/1а-в, B XVII/2-

4, B XIX/1а-в, B XX/1а-в, B XXI/1а-в, B XXII/1a, B XXIII/1a, 2a-в, B XXIV/1a, B XXVI/2, 

B XXVII/1а-в.  

Улеите при част от изделията са с вдлъбнатини, оформени при тяхната окончателна 

изработка (Схема 1): 

кат. № А 2, А 5, А 7, А 14, А 33, А 44, А 64, А 67-A 68, А 75, Б 4, В 16, 

табла А I/1, А II/1а, А III/1а, А V/2, А XII/1, А XV/3, А XXIII/1, А XXIV/1-2, А 

XXVI/2а, Б II/2, B XXII/1a, B XXIII/1a, 2a-в, B XXIV/1a.  

Те имат и декоративно предназначение - нанесени са в отделни редове при мечовете 

с кат. № А 44, А 67-A 68, табла А XV/3, А XXIV/1-2.  

Мечовете от LT D са с предпазители, които при част изделията са счупени (Схема 

1): 

кат. № А 7, А 9-А 10, А 15-А 22, А 32-А 33, А 38, А 47-А 50, А 54, А 59, A 68, А 

73, А 82, А 84-А 85, Б 4-Б 5, Б 7, В 9, B 11, B 13, B 16, B 18, 

табла А III/1а, А IV/1-2, А V/3а, А VI/1a-б, 2a, А VII/1-2, А VIII/1-2, А IX/1a, А 

XI/5, А XII/1, А XIII/2, А XVI/2, А XVII/1-2, А XVIII/1-2а, А XXI/1, A XXIV/2, А 

XXV/2а-б, А XXVIII/3а-б, А XXIX/2-3, Б II/2-3, Б IV/1a-б, В XII/2, 4, В XIV/1а-в, B 

XVI/1а-в, B XVII/2, B XIX/1а-в, B XXII/1a, B XXIII/1a, 2a-в, B XXIV/1a, B XXVI/2, B 

XXVII/1а-в.  
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Във фондовете на Регионален исторически музей-Враца са запазени няколко 

предпазителя. Те са свалени от мечове, които са консервирани. Не е отбелязано към кое 

от оръжията принадлежат: кат. № Г 1-Г 5, табла Г I/1-5, Г II/1-5. 

Металната част на ръкохватката е четириръба с ромбовидно сечение (Схема 1):  

кат. № А 5, А 10, А 12, А 15, А 17-А 20, A 22, А 32-А 34, А 36, А 38-А 39, А 44, А 

48-А 50, А 54-А 55, А 59-А 60, А 62, А 68-А 69, А 72-А 73, А 75, А 80-А 82, А 84, Б 1-Б 

2, Б 4-Б 5, Б 7, B 11, B 13-B 16, B 18,  

табла А II/1а-б, А IV/2-3, А V/3а, А VI/2а, А VII/1-2, А VIII/1, А IX/1a, А XI/5, А 

XII/1-2, А XIII/1, 2, 3а, А XV/3, А XVII/1-2, А XVIII/1, 2а, А XIX/1, А XXI/1-2, А XXII/1, 

А XXIV/2-3, А XXV/1а, 2а-в, А XXVI/2a, А XXVIII/1, 2, 3б, А XXIX/2, Б I/1-2, Б II/2-3, 

Б IV/1а-б, B XII/4, B XVI/1а-в, B XVII/2-4, B XIX/1а-в, B XX/1а-в, B XXI/1а-в, В XXII/1a, 

B XXIII/1a, 2a-в, B XXIV/1a, B XXVI/2, B XXVII/1а-в.  

Изработването на металната част на ръкохватката е подчинено на необходимостта 

от допълнително заздравяване на меча. Пластичният ръб, намиращ се от двете страни на 

острието, преминава и върху нея.  

Налице са изключения - металната част на ръкохватката притежава друга форма: 

плоска с правоъгълно сечение - кат. № А 7, А 16, табла А III/1а, А VI/1a-б; заоблена или 

с почти кръгло сечение - кат. № A 21, А 67, табла A VIII/2, А XXIV/1; четириръба с 

квадратно сечение - кат. № Б 3, B 9, табла Б II/1, B XII/2, B XIV/1а-в. 

Накрайниците от металната част на ръкохватката са с различна форма (Схема 1): 

близка до тази на кълбото - 

кат. № А 5, А 7, А 12, А 15, А 18-А 19, А 36, А 44, А 48, А 82, Б 7, B 11,  

табла А II/1а, А III/1а, А IV/3, А V/3а, А VII/1-2, А XIII/1, А XV/3, А XVII/1, А 

XXVIII/3а-б, Б IV/1а-б, B XII/4, B XVI/1а-в;  

близка до тази на сегмент от кълбо -  

кат. № А 16, А 20, А 60, А 73, А 75, Б 1, 

таблa А VI/1б, А VIII/1, А XXI/2, А XXV/2а-в, А XXVI/2а, Б I/1;  

близка до тази на цилиндъра -  

кат. № А 22, А 33, А 84, Б 2, В 9, 

таблa А IX/1a, А XII/1, А XXIX/2, Б I/2, В XII/2, В XIV/1а-в; 

близка до тази на пресечения конус -  

кат. № А 10, А 39, А 72, B 13,  

таблa А IV/2, А XIII/3а, А XXV/1а, B XVII/2, В XIX/1а-в.  

В научната литература съществува информация за ножниците на мечовете от 

България (Схема 2, Схема 3). Всяка е с конструктивни особености, сходни на тези от по-

ранните екземпляри. Тя е от две пластини, като двете дълги страни на едната от тях 

(задната) са огънати, така, че обхващат другата (лицевата), (Схема 2, Схема 3).  

Единият (горният) край на ножниците е с дъговиден елемент, захванат за едната 

(лицевата) пластина – при част от изделията е счупен (Схема 2): 

кат. № А 7, А 9, А 15, А 17, А 19, А 39, А 47-А 50, А 72, А 82, А 84, Б 7, В 16, B 18, 

табла А III/1б, А IV/1, А V/3б, А VI/2б, А VII/2, А XIII/3б, А XVI/2, А XVII/1-2, А 

XVIII/1, А XXV/1б, А XXVIII/3а-б, A XXIX/2, Б IV/1а, В XXII/1б, B XXIII/1б, B 

XXIV/1б, 2а-б, B XXVI/2, B XXVII/1а-б.  

Той е запазен при отделни части от ножници, съхранявани в Регионален 

исторически музей-Враца:  

кат. № Г 6-Г 10, Г 12,  

табла Г III/1a, 2а, Г IV/1a, Г V/1a, Г VI/1а, Г VII/1а, Г VIII/1а, 2а, Г IX/1а, Г X/1а, Г 

XI/2а, Г XII/2а. 
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Голяма част от мечовете са украсени с отделен елемент от две огънати пластини, 

свързани с два релефни орнамента с форма на буквата S (Схема 2). Той е характерен за 

оръжията от LT D1:  

кат. № А 9, А 15, А 19, А 22, А 47-А 49, А 54, А 72, А 82, А 84-А 85, Б 3, Б 7, B 18,  

табла А IV/1, А V/3б, А VII/2, А IX/1a, А XVI/2, А XVII/1-2, А XVIII/2б, А XXV/1б, 

А XXVIII/3а-б, А XXIX/2-3, Б II/1, Б IV/1а, B XXVI/2, B XXVII/1а-б.  

Елементът е запазен върху фрагменти от ножници, съхранявани в Регионален 

исторически музей-Враца:  

кат. № Г 9-Г 10,  

табла Г III/2а, Г V/1а, Г VIII/2а, Г X/1a.  

При две от изделията са налице различия: три релефни орнамента с форма на 

буквата S - кат. № А 16, табло А VI/1a; два орнамента с форма на буквата S и 

разположено между тях кръгче - кат. № В 16, табла В XXII/1б, B XXIII/1б, B XXIV/1б, 

2а-б, (Схема 2). Украсата на ножниците бележи развитие именно при тези два меча. 

Изменението не води до конструктивна промяна на оръжията.  

Мечовете притежават ножници със запазен елемент за закачване на колан, 

притежаващ форма характерна за LT D1, (Схема 3):  

кат. № А 7, А 9, А 13, А 15-А 16, А 19, A 21-А 22, А 47-А 50, А 54, А 82, А 85, Б 3, 

Б 7, В 16, B 18, 

табла А III/1б, А IV/1, А V/1, 3б, А VI/1б, А VII/2, A VIII/2, А IX/1б, А XVI/2, А 

XVII/1-2, А XVIII/1-2а, А XXVIII/3б, А XXIX/3, Б II/1, Б IV/1б, В XXII/1в, B XXV/1а-б, 

B XXVI/2, B XXVII/1а, в.  

Фрагменти от ножници с този елемент се съхраняват в Регионален исторически 

музей-Враца:  

кат. № Г 6, Г 8, Г 13,  

табла Г I/6, Г II/6, Г III/1б, Г IV/1б, Г VIII/1б, Г IX/1б.  

Мечовете от България се отличават с добре укрепените върхове на ножници, 

тяхната форма е характерна за LT D1, (Схема 2, Схема 3): 

кат. № А 9, А 16, А 35, А 47-А 50, А 54, A 68, А 82, А 85, Б 7, В 14, В 16,  

табла А IV/1, А VI/1б, А XII/3в, А XVI/2, А XVII/1-2, А XVIII/1-2б, A XXIV/2, А 

XXVIII/3а-б, А XXIX/3, Б IV/1а-б, В XVII/3, B XX/1а-г, В XXII/1б-в, В XXIII/1б, B 

XXIV/1б, 2а-б, B XXV/1а, г. 

В Регионален исторически музей-Враца се съхраняват няколко фрагмента от 

ножници: 

кат. № Г 8-Г 9, Г 11-Г 12,  

табла Г III/2б, Г V/1б, Г VIII/1в, Г IX/1в, Г XI/1a-б, 2б, Г XII/1a-б, 2б. 

По-добре запазените екземпляри свидетелстват за начина на изработка. Върху 

краищата на двете пластини на ножницата е поставена трета, която е огъната така, че ги 

притиска. Тя е с два елемента с кръгла форма, занитени за лицевата пластина (Схема 2). 

Обратна страна на ножницата също е добре укрепена. Двата успоредни края на огънатата 

трета пластина са свързани с хоризонтални ленти (Схема 3). Тя е с осем допълнителни 

елемента с форма, подобна на триъгълник. Четири от тях притискат лицевата пластина 

(Схема 2). Останалите стабилизират другата, която образува задната страна на 

ножницата (Схема 3).    

Върховете на ножници на оръжията с кат. № А 16, A 68, табла А VI/1б, A XXIV/2, 

се отличават от останалите. Те са с допълнителен елемент (издатък), не притежаващ 

практическо приложение.  
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В българската литература е наложено становището, че формата на върха на 

острието е най-важния критерий за определяне. Тя не е единственият показател за 

датиране. От съществено значение са и другите особености. Най-важната от тях е 

наличието на добре изразен пластичен ръб с успоредни на него улеи, разположени върху 

всяка от двете страни на острието.  

Цялостното разглеждане на формата на оръжията и на техните ножници води до 

корекции в датирането на част от мечовете. Те са определените в литературата като 

принадлежащи на LT C, но трябва да бъдат отнесени към LT D:  

кат. № А 1, А 17-А 18, А 22, А 32-А 33, 

табла А VI/2а-б, А VII/1, А IX/1a-б, А XI/5, А XII/1. 

В някои случаи определянето е затруднено, тъй като мечовете са повредени от 

корозията или липсват части. Тяхното датиране е възможно при разглеждане на 

комплектите от въоръжение и снаряжение, към които те принадлежат. 

Оръжия принадлежащи вероятно на LT C: 

кат. № A 3, А 8, А 56-А 58, А 61, А 89, Б 9, B 10,  

табла A I/2, А III/2, А XIX/2, А XX/1-2, А XXI/3, А XXX/3, Б V/2а-б, В XII/3, В 

XV/1а-в. 

Оръжия принадлежащи вероятно на LT D: 

кат. № А 4, А 88, табла А I/3, А XXX/2. 

Оръжия, за които не може да се определи дали са от LT C или LТ D: 

кат. № А 26-А 31, табла А X/2-3, А XI/1-4. 

По-особена е формата на изделието с кат. № А 35, табло А XII/3а-в. Мечът и част 

ножницата с елемента за закачване на колан са характерни за LT C. Долният край на 

ножницата е типична за LT D. Вероятно е налице объркване при публикуването.  

 

Отделна група образуват няколко меча, които са в употреба през I в. и първите 

десетилетия на II в. Те са сходни на тези от римската армия, но в тяхната форма се 

забелязва и влияния от латенското въоръжение:  

кат. № А 6, А 51, А 70, А 74, А 77, B 19, 

табла A II/2а-б, A XXIV/4, A XXVI/1а-б, А XXVII/2а-б, B XXVIII/1а-г, B XXIX/1a-

д.  

Невъзможно е извършването на прецизен анализ на оръжията от България – те са 

повредени. Върхът им е остър, но отсъства информация за останалите особености на 

формата. Два от мечовете са по-добре запазени - кат. № А 77, В 19, табла А XXVII/2a-б, 

В XXVIII/1а-г, В XXIX/1a-д, табло 14/13-14. Те са с остър връх и острието е удебелено 

от двете му страни. Металната част на ръкохватката е плоска с правоъгълно сечение.  

Оръжието с кат. № В 19, табла В XXVIII/1а, в, В XXIX/1a, б, табло 14/14, е с остър 

връх, който притежава форма, характерна за мечa спата - spatha (латински език), Typ 

„Nauportus“ (Miks 2007, Nr. A 231, Vortafel C). Неговото острие свидетелства за 

развитието на мечовете в края на къснолатенския период и съществуващата 

приемственост с тези, които са характерни за римската армия.  

По-голяма част от ножниците не са изцяло запазени. Те са с конструкция, подобна 

на тази на оръжията от къснолатенския период - съставени са от две пластини, 

изработени от мед, бронз и сребро. Употребеният при производството метал определя 

съществуващата разликата. Ножниците, характерни за келтското въоръжение, са от 

железни пластини.  

Ножниците от тази група са с украса. С богата орнаментация се отличава 

изделието с кат. № А 74, табло A XXVI/1а. Едната сребърна пластина е с изрязвания с 

разнообразна форма.  
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Ажурната украса на ножниците на оръжията с кат. № А 77, В 19, табла А XXVII/2б, 

В XXVIII/1б, г, B XXIX/1a, в-г, е отчупена. Произволно са определени формите на 

запазените части, като зооморфни изображения (Аврамова 2004, 37, кат. № 1/4; 

Домарадски 1994, кат. № 41). 

Стилът на орнаментиране при мечовете от тази група е разнообразен, вероятно 

отделните екземпляри са изработвани в различни оръжейни работилници. По-голяма 

част от мечовете са открити на територията на провинция Тракия. Вероятно на юг от 

Стара планина са запазени традициите в оръжейното производство от времето преди 

римското завоевание. 

Върху пластината на ножницата на оръжието с кат. № А 74, табло A XXVI/1б, е 

гравиран надпис в два реда на старогръцки език:  

Σευτης ἐποίησ  

εν·ΠΑΙΑΓΑΡΟϹ (Dana/Kamiševa/Theodossiev 2016, 62, fig. 3-4).  

Изказани са две предположения при неговото разчитане: производител на меча е 

Севт от ΠΑΙΑΓΑΡΟϹ; производител на меча е Севт, а ΠΑΙΑΓΑΡΟϹ е името на 

поръчителя или собственика на меча (Dana/Kamiševa/Theodossiev 2016, 60-64, fig. 1-4).  

Името на майстора е с безспорен тракийски произход. То е доказателство за 

съществуването на местен производствен център. Надписът е на старогръцки език. Той 

се запазва като официален и след създаването на римската провинция Тракия. Не е 

локализирано със сигурност селище с името ΠΑΙΑΓΑΡΟϹ в рамките на нейната 

територия. 

 

В ГЛАВА ТРЕТА са разгледани мечовете от България като част от комплектите от 

въоръжение и снаряжение (Таблица 1). В техния състав обикновено влизат: ножове 

(Табло 3/2, Табло 4/2, Табло 5/3, Табло 6/4, 8, Табло 7/2, Табло 8/2, Табло 9/2, Табло 10/2); 

копия, запазени са върховете от тях (Табло 3/3, Табло 4/3, Табло 5/2, Табло 6/2, 6, Табло 

7/3-4, Табло 8/3, Табло 9/3-5, Табло 10/3, Табло 11/2-4, Табло 12/4); щитове, запазени са 

апликациите от тях (Табло 3/4, Табло 4/4, Табло 12/2); ризници от халки със закопчалки 

(Табло 3/5); колани-верижки и токи от колан (Табло 3/6-7); шпори (Табло 3/8); юзди, 

(Табло 3/9, Табло 4/5, Табло 5/4, Табло 6/3, 7, Табло 7/5, Табло 8/4, Табло 10/4). 

Фибулите, включени в комплектите, са със среднолатенска схема (Василева 2012, 

26-29, таблица 2, Тип II; Rustoiu 1997, Tipul 2). Те намират най-голямо разпространение 

през LT C2. Една от тях е открита с меч, който принадлежи на този период от време: кат. 

№ A 65, табло A XXIII/2.  

По-голяма част от оръжията са от LT D, но са открити с фибули от LT C2 

(среднолатенска схема), които намират разпространение и по-късно. Те влизат в 

инвентара на гробовете заедно с комплектите от въоръжение и снаряжение. Може да се 

предположи, че мечовете, открити в тях, принадлежат на фазата LT D1. В настоящето 

изследване са включени фибули, които са по-добре запазени: 

кат. № A 2, A 64, A 72-A 73, A 82-А 85, 

табла A I/1, A XXIII/1, A XXV/1а-б, 2а-в, A XXVIII/3а-б, A XXIX/1-3. 

Част от мечовете са намерени в гробовете заедно с ножове. Те намират 

разпространение в широк интервал от време. Неговото конкретизирането в по-тесни 

хронологически рамки е определено от формата на мечовете. 

Само няколко меча от LT C са открити с ножове: 

кат. № A 23, A 63, A 65, табла A IX/2, A XXII/2а-б, A XXIII/2. 

Голяма част от мечове и намерените заедно с тях ножове са от периода LT D: 

кат. № A 1, A 12-А 14, A 16, A 19-A 20, A 33, A 36-A 37, A 44, A 47-A 50, A 53, A 

59-A 60, A 68-A 69, A 71-A 73, A 75, A 81-A 84, 
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табла A IV/3, V/1-2, A VI/1a-б, A VII/2, A VIII/1, A XII/1, A XIII/1, A XV/3, A XVI/2, 

A XVII/1-2, A XVIII/1, A XXI/1-2, A XXIV/2-3, A XXV/1а-б, 2а-в, A XXVI/2а-б, A 

XXVIII/2, 3а-б, A XXIX/1-2. 

Формата на апликациите от щит е специфична за отделни периоди от време. Всяка 

от по-ранните от LT C е подобна на лента и обхваща реброто, поставено върху щита 

(Domaradzki 1977, 53-95). Само два меча са открити с подобни апликации: кат. № A 40, 

A 90, табла A XIV/1, A XXXI/1а-б. 

По-голяма част от апликациите (умба) от щит са с по-различна форма. Всяка от тях 

притежава средна част, която е конична или представлява сегмент от кълбо. 

Периферията е кръгла и често пъти е изрязана дъговидно. Апликациите намират 

разпространение през LT D. Откритите в България екземпляри не са добре запазени и 

датирането им в по-тесни хронологически рамки е затруднено.  

Голяма част от мечовете са намерени с апликации (умба) от щит: 

кат. № A 1, A 9-A 10, A 13, A 15-A 16, A 19, A 33, A 37, A 45, A 52-A 53, A 71, A 

75, A 82-A 85, 

табла A IV/1-2, A V/1, 3а-б, A VI/1a-б, A VII/2, A XII/1, A XXVI/2а-б, A XXVIII/3а-

б, A XXIX/1-3. 

Отделна група образуват мечовете, притежаващи форма, характерна за LT C2. Тя 

се е запазила по-късно през къснолатенския период, тъй като са открити с апликации 

(умба) от щит от LT D:   

кат. № A 65, A 76, табла A XXIII/2, A XXVII/1а-б. 

Юздите, които са неделима част от снаряжението, са с различна конструкция и 

принадлежат на отделни типове. Екземплярите, включени в тях, са произведени и 

използвани през определени периоди от време.  

В комплектите влизат обикновено юзди от Typ XVI. Те се появяват през първата 

половина на III в пр. Хр. Тяхното разпространение продължава до I в. пр. Хр. (Werner 

1988, 81-101, Taf. 37-56). Широките хронологически граници на употреба на юздите не 

позволяват, намерените с тях мечове да бъдат датирани в по-тесни времеви рамки. 

Голяма част от оръжията са намерени с юзди от този тип: 

кат. № A 1, A 5, A 8, A 10, A 12-A 16, A 19-A 20, A 22, A 33-A 34, A 36-A 37, A 39, 

A 44-A 45, A 47-A 50, A 52-A 53, A 59-A 61, A 64, A 66-A 68, A 71-A 73, A 75, A 82-A 

85, A 89, 

табла A II/1а-б, A III/2, A IV/2-3, A V/1-2, 3а-б, A VI/1a-б, A VII/2, A VIII/1, A IX/1a-

б, A XII/1, 2, 3а-б, A XIII/1, 3а-б, A XV/3, A XVI/2, A XVII/1-2, A XVIII/1, A XXI/1-3, A 

XXIII/1, 3а-б, A XXIV/1-2, A XXV/1а-б, 2а-в, A XXVI/2а-б, A XXVIII/3а-б, A XXIX/1-3, 

A XXX/3. 

 

Отсъствието на подробна информация за състава на комплектите от въоръжение и 

снаряжение, към които принадлежат мечовете от LT C, затруднява датирането на 

оръжията. По-голяма част от тях не са определени към първата или втората фаза на 

периода. 

Мечът с кат. № A 63, табло A XXII/2а-б, табло 14/2, е от LT C1. Той е открит при 

неизяснени обстоятелства и явно към него произволно е прибавен инвентар от друг гроб, 

включително и фибула от сребро. 

Вероятно оръжието с кат. № A 40, табло A XIV/1, е от LT C2. Не е установено със 

сигурност, че то и останалите археологически материали са от един гроб.  

Единствено изключение е мечът с кат. № A 90, табло A XXXI/1а-б, табло 14/4. Той 

произхожда от гроб и анализът на неговия инвентар дава основание оръжието да бъде 

отнесено към LT C2.  
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Екземплярите от среднолатенския период, открити в България, не са местно 

производство. Те вероятно попадат на територията на Древна Тракия като трофейни 

оръжия или са притежание на воини с келтски произход, които не са трайно отседнали в 

територията на тракийската племенна общност. 

Мечовете от къснолатенския период влизат в комплекти, в които фигурират почти 

всички представители на въоръжението и снаряжението. Могат да бъдат обособени 

четири групи, които позволяват определянето на част от оръжията към LT D1.  

Група 1. Мечове от LT D1, открити заедно с фибули от LT С: 

кат. № А 2, А 64, А 72-А 73, А 82-А 85, 

табла A I/1, A XXIII/1, A XXV/1а-б, 2а-в, A XXVIII/3а-б, A XXIX/1-3.  

Мечовете от Група 1, които са със запазени части от ножниците – кат. № А 72, А 

82, А 85, табла А XXV/1а-б, A XXVIII/3а-б, A XXIX/3, дават възможност за определяне 

към LT D1 на отделни оръжия. Те притежават същата форма и фиксират с по-голяма 

сигурност принадлежността на останалите представители на комплектите към първата 

фаза на къснолатенския период. 

Група 2. Мечове, намерени с апликации (умба от щит) с кръгла форма: 

кат. № A 9, А 16, A 19, А 71-снимка от публикацията, табла A IV/1, А VI/1a-б, A 

VII/2.  

Група 3. Мечове, открити с ножове и юзди: 

кат. № A 39, А 47-А 50, A 68, табла A XIII/3а-б, А XVI/2, A XVII/1-2, A XVIII/1, A 

XXIV/2. 

Група 4. Отделни мечове и мечове, открити с върхове на копия: 

кат. № A 7, А 15, А 21-А 22, A 54, Б 3, табла A III/1а-б, A V/3а-б, A VIII/2, А IX/1a-

б, А XVIII/2a-б, Б II/1. 

При оръжието с кат. № Б 7, табло Б IV/1а-б е съхранен целият комплект от 

въоръжение и снаряжение. Не са изяснени обстоятелствата на откриването му. 

Предполага се, че произхожда от гроб от Северозападна България. 

Две от оръжията вероятно са произведени и използвани в края LT D1 - кат. № A 16, 

A 68, табла А VI/1a-б, A XXIV/2, табло 14/10-11. Налице е сходство на формата на 

мечовете с тези, които са характерни за първата фаза на къснолатенския период. 

Съществуващите различия са свидетелство за еволюционно развитие. Оръжията са с по-

голяма ширина на острието. Ножницата е с три релефни орнамента с формата на буквата 

S. Тя не е заоблена – завършва с допълнителен елемент (издатък), не притежаващ 

практическо приложение.   

Към LT D1 принадлежат още няколко меча с ножници или части от тях, които са 

притежание на частни колекции: 

кат. № В 14, В 16, B 18,  

табла B XVII/3, B XX/1а-г, B XXII/1а-в, B XXIII/1а-б, 2а-в, B XXIV/1а-б, 2а-в, B 

XXV/1а-г, B XXVI/2, B XXVII/1а-в. 

Формата на останалите мечове от къснолатенския период е същата като тази на 

изделията, определени към LT D1. Отсъствието на характерни части от техните ножници 

не позволява оръжията да бъдат присъединени с необходимата категоричност към 

първата фаза. 

 

Информацията за гробните съоръжения и обредните практики, съпътстващи 

депонирането на мечовете от LT C2, е ограничена по обем.  

Разкрито е гробното съоръжение в Могила № 79, разположена между Шейново и 

Ясеново, област Стара Загора. Разкрит е гроб с погребален обред, извършен чрез 

трупополагане. Покойникът е положен по гръб със своето въоръжение, сред което е и 

един меч - кат. № А 90, табло А XXXI/1а-б.  
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Извършено е археологическо проучване в участъка в близост до могила, засегната 

при строителна дейност в района на Кълново, област Шумен. Открита е яма – гробно 

съоръжение 6, в която са депонирани меч – кат. № А 41, табло А XIV/2а-б и фрагменти 

от керамични съдове, не са намерени човешки костни останки.  

Проучените съоръжения са единични – не са разкрити в същия район, подобни на 

тях със сходен инвентар. Те произхождат от различни части на България и е трудно да 

се установи връзка между характера на обредните действия, довели до оформянето им.  

По-подробни сведения са налице за гробните съоръжения и погребалният обред, 

свързан с депонирането на комплектите от въоръжение и снаряжение от LT D1. 

Обособени са две групи. 

Първа група се състои от гробове, над които е натрупан могилен насип.  

Извършени са археологически разкопки на три могили в района на Търнава, област 

Враца. Установено е, че погребалният обред е трупоизгаряне – покойниците са 

положени в клада. В откритите комплекти от въоръжение и снаряжение влизат мечове 

от LT D1: 

кат. № А 82, табло А XXVIII/3а-б – могила 1, гроб 1; 

кат. № А 83, табло А XXIX/1 - могила 3, гроб 1; 

кат. № А 84, табло А XXIX/2 - могила 3, гроб 2; 

кат. № А 85, табло А XXIX/3 - могила 4, гроб 1. 

Проучено е гробно съоръжение - гроб 3 в могила 1 при Тъжа, област Стара Загора. 

То представлява яма, в която е депониран инвентарът. Откритият меч - кат. № А 76, табло 

А XXVII/1а-б, е с форма характерна за LT C2, но апликацията (умбо) от щит е типична 

за къснолатенския период.     

Втората група е представена от гробове, над които не е издигнат могилен насип. 

Съществува информация за характера на гробните съоръжения, разкрити в района 

на Софрониево, област Враца. Върху терена не личат следи от натрупване на могила. 

Трупоизгарянето е извършено на определено за ритуала място, което не е локализирано. 

В отделни ями е депониран гробният инвентар с мечовете: 

кат. № А 72, табло A XXV/1а-б, табло 7/1-5 – гроб 1. 

кат. № А 73, табло А XXV/2а-в, табло 8/1-4 – гроб 2;  

меч, който не е запазен - гроб 3 (Николов 1981, 38-40, обр. 6 а-ж). 

Анализът на гробовете от двете групи води до определянето на два модела на 

погребален обред.  

При първия кремацията е извършена на терена.  

При втория трупоизгарянето е осъществено на неустановено място. Въоръжението 

и снаряжението са депонирани в ями.  

Двата некропола от Търнава и Софрониево са от територията с най-голяма 

концентрация на гробове с комплекти от въоръжение и снаряжение. Тя я разположена в 

днешна Северозападна България и е заключена между реките Огоста и Искър. 

Наличието на двата модела погребален обред не е свързано със съществуването на 

различни етнически общности. Разкритите в двата некропола комплекти от въоръжение 

и снаряжение са идентични – във всеки тях влиза меч, нож, връх от копие, умбо от щит 

и юзда.  

Използването на двата модела на погребален обред е регистрирано и на север и на 

юг от река Дунав. Гробовете в могилни насипи (първа група) са открити на територията, 

на дакийската племенна общност. Гробове с трупоизгаряне на неустановено място и 

депониране на въоръжение и снаряжение (втора група) са проучени на запад от река 

Тимок в територията, населявана от келтите и на север от Дунава в земите на даките. 

Следователно двата модела не са свързани с отделна народността общност, населявала 

определени райони от Балканския полуостров. 



87 
 

 

Налице е ритуално огъване на мечовете. Деформацията е част от обредните 

действия и е извършена в ковашки работилници. Посочени са в настоящето изследване 

примери за изделия, при които тя е особено видима.  

Ритуално огъване e регистрирано при отделни мечовете от LT C: кат. № А 41, А 

76, B 2, табла А XIV/2а-б, A XXVII/1а-б, B IV/1, B V/1а-б. Не са известни други 

представители от комплекти с въоръжение и снаряжение от гробове от същия период от 

време, при които погребалният обред е включвал подобна практика.   

Налице е умишлена деформация на мечове от LT D1. Тя е регистрирана при 

гробния инвентар, произхождащ от некропола при Софрониево, област Враца. В състава 

му влизат отделни представители от комплекти от въоръжение и снаряжение, които са 

ритуално огънати: 

гроб 1 - меч – кат. № А 72, табло А XXV/1а-б (огънат, счупен от откривателите), 

нож (огънат), два върха от копия (единият е огънат) и юзда, (Табло 7/1-5), (Николов 

1981, 36, обр. 4 а-з); 

гроб 2 – меч - кат. № А 73, табло А XXV/2а-в (огънат), нож (огънат), два върха от 

копия (единият е изгубен), запазеният връх от копие е огънат, юзда (огъната), (Табло 

8/1-4), (Николов 1981, 36-38, обр. 5 а-д); 

гроб 3 – меч (не е запазен), нож, връх от копие (огънат), умбо от щит, тока от колан 

и юзда (Николов 1981, 38-40, обр. 6 а-ж). 

Деформация се забелязва при мечовете, разкрити в гробните съоръжения при 

Дойренци и Смочан, област Ловеч - кат. № А 21, А 68, табла A VIII/2, A XXIV/2. 

Необходимо е инвентарът, открит в тях, да бъде публикуван. 

Деформирането на оръжията като част от погребален обред не е свързано с 

установяването на келтите на Балканския полуостров. Документирано е огъването на 

един меч ῥομφαία – ромфея, който е типичен представител на въоръжението на траките 

(Катинчарова 2003, 5-13). Наличие на ритуално деформиране е регистрирано и на 

територията, населявана от дакийската племенна общност (Borangic 2014a). 

 

Проблемът за произхода на мечовете от България е свързан с настъпилите 

социално-икономически и политически промени през късната елинистическа епоха. 

Сведенията от античните извори са оскъдни. Развоят на политическите събития не 

подлежи на подробна историческа реконструкция. Скордиските вероятно се заселват и 

завоюват територията на запад от река Тимок, принадлежала на тракийската племенна 

общност на трибалите. Те запазват своята независимост в земите на днешна 

Северозападна България. Между ожесточените военни сблъсъци съществуват периоди 

на относително спокойствие, през които са установени търговски взаимоотношения и е 

налице културно влияние.  

Настъпилите промени водят до изменение на социалната структура. Възниква 

местно военизирано население с тракийски произход от семейства, включени в отделни 

родове. То именно създава мрежа от работилници, изработващи въоръжение и 

снаряжение. В историческите извори отсъства сигурна информация за наличието на 

аристокрация, която ръководи социално-икономическия живот. Мъжете образуват 

отделни военни отряди, които поемат защитата на населението. Общото ръководство е 

осъществено на принципа на договореност. Локализирането на територията с обособено 

военизирано население е предполагаемо. Тя вероятно съвпада с района, в който е 

регистрирана най-голяма концентрация от открити комплекти от въоръжение и 

снаряжение - между реките Огоста и Искър в Северозападна България (КАРТА 1, 

КАРТА 2), (Торбов 2018, 51). 
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Вероятно съществува спорадично миграционно движение на отделни групи, които 

напускат територията, държана под контрол от военизираното население. Те се 

установяват кратковременно в други райони и се създава погрешната представа за 

наличието на етническо смесване.  

От важно значение е проблемът за наличието или отсъствието на приемственост 

при формирането военизираното население от територията на днешна Северозападна 

България. През втората половина на IV в. пр. Хр. е обособен династичен център, който е 

начело на тракийската племенна общност на трибалите. Неговото съществуване е 

определено от богатия гробен инвентар от Могиланската могила (Торбов 2005б; Торбов 

2015). Преобладаващият брой на мечове от LT D1 в комплектите от въоръжение и 

снаряжение свидетелства за началото на тяхното формиране – около средата на II в. пр. 

Хр. Оръжията се различават от използваните през четвъртото столетие, разкрити в 

Могиланската могила (Торбов 2005б). Може да се предположи, че през III в. пр. Хр. са 

налице промени в социално-икономическото развитие на населението от днешна 

Северозападна България. Не са отбелязани в историческите извори конкретни 

исторически събития, свързани с тази територия. Не е променен етническият състав на 

населението.  

 

Най-голяма е концентрацията на въоръжение и снаряжение в Северозападна 

България между реките Огоста и Искър (КАРТА 1, КАРТА 2). Информацията от 

публикациите дава основание да бъдат отнесени към къснолатенския период оръжията с 

кат. № А1, А 11, А 25, А 37, А 52-А 53, А 71 и А 78. С тяхното присъединяване се добива 

конкретна представа за броя на всички мечове, притежаващи форма, характерна за LT D: 

кат. № А 1-А 2, А 7, А 9-А 20, А 25, А 34, А 35 - върхът на ножницата е от LT D, 

А 36-А 39, А 44, А 46-А 50, А 52-А 55, А 59-А 60, А 62, А 64, А 67, А 69, А 71-А 73 А, 

75, А 78, А 80-А 85, 

табла А I/1, А III/1а-б, А IV/1-3, А V/1, 2, 3а-б, А VI/1a-б, 2a-б, А VII/1-2, А VIII/1, 

А XII/2, 3в, А XIII/1, 2, 3а-б, А XV/3, А XVI/1-2, А XVII/1-2, А XVIII/1, 2а-б, А XIX/1, А 

XXI/1-2, А XXII/1, А XXIII/1, А XXIV/1, 3, А XXV/1а-б, 2а-в, А XXVI/2а-б, А XXVIII/1, 

2, 3а-б, А XXIX/1-3. 

Част от оръжията с ножници и открити с фибули са определени като принадлежащи 

на LT D1: 

кат. № А 2, A 7, A 9, А 15-А 16, A 19, А 39, А 47-А 50, А 54, А 64, А 71-А 73, А 82-

А 85,  

табла A I/1, A III/1а-б, A IV/1, A V/3а-б, А VI/1a-б, A VII/2, A XIII/3а-б, A XVI/2, A 

XVII/1-2, A XVIII/1, 2а-б, A XXIII/1, A XXV/1а-б, 2а-в, A XXVIII/3а-б, A XXIX/1-3.  

Тракийското военизирано население от територията, заключена между реките 

Огоста и Искър, бележи социално-икономически напредък. Голяма част от 

въоръжението и снаряжението са изработени в местни оръжейни работилници. Тяхното 

производство е продиктувано от политическата обстановка на Балканския полуостров. 

Районите, разположени на запад от река Огоста, са арена на военни стълкновения със 

скордиските. През 148 г. пр. Хр. е създадена римска провинция в земите на Македония. 

Нейната територия също е обект на агресия от страна на скордиските (Домарадски 1984, 

92-93; Делев 2014, 137-139; Николов/Попов/Делев 2011, 784-786). 

Вероятно съществува договореност между римската власт в провинцията и 

представители на тракийското военизираното население от територията между реките 

Огоста и Искър. Съпротивата срещу скордиските е осигурена с парични средства. 

Косвено доказателство за съществуването на финансово обезпечаване е голямото 

количество тетрадрахми от Първа македонска област, открито в рамките на 

разглежданата територия (Герасимов 1941, 343; Герасимов 1950, 316–326; Герасимов 
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1959, 359; Герасимов 1964, 239; Герасимов 1965, 248; Герасимов 1967, 187-192; 

Прокопов 2016, кат. № 12, 27а, 64-65, 128, 142, 183, 187, 222, 386, 405; Теодосиев 2017, 

179, 181, 183, 190-191, 195, 201, 205, 422; Prokopov 2006, 156, 188, 300; Prokopov 2012, 2, 

6, 25-26, 30, 48-49, 58, 74,117, 124). Монетите, които са с голям номинал, са събирани 

като богатство, тъй като са отсечени от сребро. 

Съществува пряка връзка между концентрирането на монетните находки и 

комплектите от въоръжение и снаряжение, в които влизат мечовете. Показателно е 

местонамирането в землището на Търнава (КАРТА 2/50) на тетрадрахми от Първа 

македонска област (Герасимов 1959, 359; Prokopov 2006, 300; Prokopov 2012, 117; 

Прокопов 2016, кат. № 386) и на гробове с комплекти от въоръжение и снаряжение с 

мечове от LT D1 - кат. № А 82-85, табла А XXVIII/3а-б, А XXIX/1–3, табло 14/8. 

Между 75-73 г. пр. Хр. римските войски достигат по поречието на река Тимок до 

река Дунав (Николов/Попов/Делев 2011, 785). Военните действия са показателни за 

желанието на Рим да установи своята власт на юг от голямата река. То е осъществено от 

Марк Лициний Крас (младши) през зимата на 29 г. пр. Хр. (Кацаров/Дечев 1949, 282, 373-

374, Флор – Florus, II 26; Дион Касии – Δίων Κάσσιος, Dio Cassius, LI 23, 2-27, 2; Делев 

2014, 142; Иванов 1999, 18-20). Тези военни действия поставят началото на завоюването 

на днешна Северозападна България и съкрушаване на мощта на военизираното 

население на територията между реките Огоста и Искър (КАРТА 1, КАРТА 2). Мечовете 

с форма, характерна за LT D1, са изработвани до създаването на провинция Мизия през 

15 г. Постепенно тяхното производство е преустановено. 

 

Извършеният преглед на мечовете, произхождащи от българските земи, води до 

важно обобщение. Част от оръжията са с форма характерна за фаза La Tène D1 – LT D1 

(150/120 - 80/70 г. пр. Хр.) на къснолатенския период. Тяхната най-голяма концентрация 

е в района, заключен между реките Огоста и Искър в Северозападна България. Вероятно 

производството им в местни работилници е породено от обособяването на тракийско по 

произход военизирано население в рамките на тази територия. Използването на мечовете 

продължава и по-късно до създаването на римската провинция Мизия. Предложената 

теза не е подкрепена с документален материал, поради отсъствието на надеждни и 

изчерпателни исторически извори. Не са запазени и детайлни местни изображения на 

мечовете върху паметници на каменната пластика и торевтиката.  

Съществува и антитеза – територията между Огоста и Искър е заселена с келти –

инвазията на скордиските обхваща тази част от Балканския полуостров и е налице 

промяна на етническия състав на населението. Историческите извори и 

археологическите материали не подкрепят категорично подобно твърдение. Това 

обстоятелство налага в настоящето изследване да бъде възприета съществуващата 

концепция в българската наука – територията на Северозападна България е населявана 

от тракийския етнос и етнически промени са налице едва след установяването на 

Римското владичество. 
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К  А  Т  А  Л  О  Г 

 

Характеристика на мечовете. Острието на всеки от тях е дълго с остър или 

заоблен връх. Преходът към металната част на ръкохватката е осъществен чрез 

скосявания на двата режещи ръба. Върху нея е нанизан предпазителят с рамене, 

събиращи се в дъги. Металната част на ръкохватката е била с елемент от нетраен 

материал и завършва с накрайник. Ножницата е съставена от две пластини, едната 

(задната) е огъната и захваща другата (лицевата).   

В схемата, показана по-долу, е използвана възприетата в настоящето изследване 

терминология и е фиксирано местоположението на отделните части на мечовете.  
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Обяснителен текст към каталога.  

Каталога е разделен на четири части в зависимост от наличната информация. 

 

РАЗДЕЛ А – включени са мечове, за които са налични по-сигурни сведения за 

тяхното местонамиране. Kаталожният номер започва с буквата А, същото се отнася и за 

таблата. 

Първа част на всяка анотация. 

Посочено е населено място (град и село, община, област) и номер на географската 

картата, върху която то е отбелязано. Оказано е местонамирането на мечовете в неговата 

околност - приблизително разстояние, географска посока и местност.  

Определен е техният произход – гроб, некропол и селище. Отбелязано е дали е 

извършено археологическо проучване или находките са намерени случайно при 

селскостопанска работа, строителна дейност, вследствие на иманярско посегателство и 

при неизвестни обстоятелства – отсъстват сведения за откриването им.  

Дадена е кратка информация относно гробните съоръжения, погребалният обред 

и останалият инвентар, открит заедно с мечовете. Цитирани са научните изследвания, от 

които тя е почерпена. Посочени са хронологическите рамки, в които е датиран гробът. 

Твърденията на авторите са представени в каталога чрез дословно цитиране в кавички. 

Част от мечовете не са открити при археологическо проучване. В публикациите е 

споменато, че са от гробове, но отсъства описание на гробните съоръжения. Авторите 

констатират, че погребалният обред е трупозигаряне – същото е отбелязано и в 

анотациите на каталога.  

В някои от научните изследвания е споменато, че мечовете са открити в гробове. 

Липсва информация за характера на погребалния обред. В каталога е отбелязано, че той 

е неустановен.  

Отсъствието на подробни сведения в научните изследвания не позволява всички 

анотации да съдържат необходимия обем информация.  

Налице са противоречия в твърденията на отделни автори относно произхода на 

част от мечовете.  

Иван Венедиков съобщава за юзда „намерена в гроб с меч от среднолатенски тип 

(250-100 г. пр. н. е.)” (Венедиков 1957, кат. № 39), като цитира публикация на Рафаил 

Попов (Попов 1922а), но в нея не фигурира подобно оръжие.  

Васил Миков отбелязва, че на север от Бяла Слатина се забелязват останки от 

селище. Намерени са железни предмети – юзда меч и др., като посочва научното 

изследване на Рафаил Попов (Попов 1922а, 177-180). В него отсъстват сведения за 

оръжия, открити северно от града. Васил Миков е почерпил тази информация по време 

на археологическото проучване, осъществено от него в околността на Бяла Слатина 

(Попов 1922а, 178), след като е извършил и теренни издирвания в района.   

 

 

Втора част на всяка анотация. 

Включени са само мечовете, като е посочен музеят, в които се съхраняват и 

съответният инвентарен номер. В част от анотациите тази информация отсъства, тъй като 

не е отбелязана от авторите.  

В каталога влизат и отделни екземпляри, за които не са споменати 

археологическите материали, открити заедно с тях - отбелязано е в каталога, че са 

намерени при неизвестни обстоятелства. 

За част от изделията е почерпена информация само от публикации. В каталога са 

включени сведенията, дадени в тях. 
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Параметрите на всяко от оръжията са дадени в сантиметри (см.), като техните 

стойности са максимални. 

В края на всяка анотация от каталога са цитирани научните изследвания, в които 

са публикувани мечовете, като са отбелязани и хронологическите рамки, в които са 

датирани. 

 

РАЗДЕЛ Б – включени са мечове, които се съхраняват в музеи, но не е известно 

местонамирането им. Всеки каталожен номер започва с буквата Б, същото се отнася и за 

таблата. 

 

РАЗДЕЛ В – включени са мечове, които сa собственост на частни сбирки и 

колекции и местонамирането им не е прецизно документирано. Всеки каталожен номер 

започва с буквата В, същото се отнася и за таблата. 

 

РАЗДЕЛ Г – включени са части от мечове с ножници, съхранявани в Регионален 

исторически музей-Враца, тяхното местонамиране също е неизвестно. 

 

Описанието на мечовете в анотациите в РАЗДЕЛ Б, РАЗДЕЛ В и РАЗДЕЛ Г е 

съобразено с това от РАЗДЕЛ А.  

 

Обособяването на РАЗДЕЛ Б, РАЗДЕЛ В и РАЗДЕЛ Г дава възможност за в 

бъдеще да бъде добавена информация за мечове и части от тях, съхранявани в музеи, 

частни сбирки и колекции, без да се нарушава структурата на каталога и да се разместват 

и променят отделните каталожни номера.  

 

В каталога са използвани съкращенията:  

м. – местност; 

С - северно, Ю – южно, И – източно, З – западно, СЗ - северозападно, СИ - 

североизточно, ЮЗ - югозападно, ЮИ – югоизточно; 

НАИМ-БАН – Национален археологически институт с музей – Българска 

академия на науките, НИМ - Национален исторически музей, РИМ – Регионален 

исторически музей, ИМ – Исторически музей, муз. сбирка - музейна сбирка; 

инв. - инвентарен, спом. ф. - спомагателен фонд; 

в. – височина, ш. – ширина. 

 

Забележка. В настоящият каталог не са включени мечове, за които е налице 

информация единствено от аукциони и от колекции, създадени извън Република 

България. Не е установен със сигурност произходът на оръжията от територията, 

определена от българските национални граници.  
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Р  А  З  Д  Е  Л    А  
 

 

Алтимир, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/1) 

Некропол от шест могили - 0,1 км З от селото.  

Гроб от могила, разкрит вследствие на иманярско посегателство. 

Погребален обред – трупоизгаряне – покойникът е положен върху клада.  

Инвентар: меч – кат. № А 1, нож, връх от копие, апликацията (умбо) от щит и юзда 

от желязо, апликация от бронз и урна от глина. Ножът и апликацията (умбо) от щит са 

изгубени. 

Милчев 1958, 232-236, таблица V, таблица VI, обр. 1-2, 4, таблица VII, обр. 1-3 - 

датиране на гроба: III в. пр. Хр. 
 

А 1. Меч. 

Върхът е остър. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с 

два успоредни улея с вдлъбнатини (вчуквания). Металната част на ръкохватката е 

четириръба с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с форма близка до тази на 

сферата. 

Ножница: запазената част е с елементи с геометрична форма (некачествени 

снимки и липса на подробно описание в публикацията) и елемент за закачване на колан.  

В. 103,0 см; острие: ш. 6,2 см.  

Милчев 1958, 233, таблица V, таблица VI, обр. 1-2 – датиране: „Този меч въз 

основа на изострения си връх може да се отнесе към среднолатенската епоха“; 

Taceva-Hitova 1978, cat. № 2. 

Забележка. Иван Венедиков съобщава за юзда от Алтимир „намерена в гроб с меч 

от среднолатенски тип (250-100 г. пр. н. е.)”, (Венедиков 1957, кат. № 34). В 

публикацията отсъстват снимка или графичен образ, но описанието и размерите 

съвпадат с тези, публикувани от Атанас Милчев (Милчев 1958, 234, табло VII, обр. 1). 

 

 

Некропол от седем могили – 4,0 км ЮИ от селото - м. Уловица.  

Гробове в две от могилите, разкрити при селскостопанска работа. 

Погребален обред – трупоизгаряне. 

Инвентар вероятно от гроб 1: меч – кат. № А 2, табло А I/1 и фибула от желязо. 

Николов 1965, 177-178, обр. 18а, д. 

 

А 2. Меч - РИМ-Враца, инв. № А772, табло A I/1.  

Върхът, част от острието, предпазителят, накрайникът и металната част на 

ръкохватката липсват. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с 

два успоредни улея с вдлъбнатини (вчуквания). 

Запазена в. 54,0 см; острие: ш. 4,0 см.  

Николов 1965, 178, обр. 18а; Taceva-Hitova 1978, cat. № 1. 

 

 

Инвентар вероятно от гроб 2: меч - кат. № А 3, табло А I/2 и нож от желязо, 

фибула от бронз. 

Николов 1965, 178, обр. 18б-г. 
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А 3. Меч - РИМ-Враца, инв. № А774, табло A I/2.  

Върхът, част от острието, предпазителят, накрайникът и краят на металната част 

на ръкохватката липсват. Острието е с ромбовидно сечение.  

Запазена в. 24,5 см; острие: ш. 4,0 см.  

Николов 1965, 178, обр. 18б. 

 

 

 

Байлово,  

община Горна Малина, област София (КАРТА 4/2) 

Некропол от 22 могили, С от селото в м. Гьола. 

Гроб от могила IV, археологическо проучване. 

Погребален обред – трупоизгаряне: „Могилният насип биде разкрит цел и на 

дълбочина 50 см се откри кладището, заобиколено с кръг недялани камъни. След 

изгарянето на трупа, били са поставени в гроба два съда и храна за мъртвия, след това 

могилата е била насипана с едри камъни и чакъл.“ (Попов 1922б, 73). 

Инвентар: меч – кат. № А 4, табло А I/3 от желязо, фрагменти от фибула и 

предмет от бронз, два съда от глина. 

Попов 1922б, 70, 73-75, обр. 58-60/А-Е. 

 

А 4. Меч, табло A I/3.  

Мечът е фрагментиран. Запазени са части от металната част на ръкохватката, от 

единият край на меча с ножницата, обхващаща върха му и от елементът за закачване на 

колан. 

Размерите не са посочени в публикацията. 

Попов 1922б, 74, обр. 60А-Б, Г, Е; Taceva-Hitova 1978, cat. № 44. 

 

 

 

Баховица, 

община Ловеч, област Ловеч (КАРТА 3/3) 

Могила в м. Долните лозя. Намерени са при неизвестни обстоятелства меч - кат. 

№ А 5, табло А II/1а-б и юзда. 

Попов 1929, 282-284, обр. 145, 147; Миков 1933, 154, обр. 112/2. 

 

А 5. Меч - РИМ-Ловеч, инв. № 342а, табло A II/1а-б. (НАИМ-БАН-София № 

2687). 

Предпазителят липсва. Върхът е бил заоблен, понастоящем е повреден от 

корозията. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два 

успоредни улея с вдлъбнатини (вчуквания). Металната част на ръкохватката е 

четириръба с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с форма, близка до тази на 

сферата.  

В. 102,0 см; острие: ш.5,0 см.  

Попов 1929, 282, обр. 145 – датиране по формата на върха на острието: 

„последното столетие пр. Христа“; Венедиков 1957, кат. № 42 – датиране: юзда „в 

гроб с меч от къснолатенската епоха (100 г. пр. н. e., 50 г от н. е.)“; Taceva-Hitova 1978, 

cat. № 38. 

Забележка. Мечът е начертан от мен в РИМ-Ловеч - табло II/1а, в графичните 

образи на каталога е поместена и рисунката от публикацията - табло II/1б (Попов 1929, 
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282, обр. 145). Налице е различие - мечът - табло II/1а е с накрайник на металната част 

на ръкохватката. Явно в рисунката - табло II/1б, накрайникът не е изобразен. 

 

 

 

Белозем, 

община Раковски, област Пловдив (КАРТА 4/4) 

Некропол от около четиридесет могили – Ю от селото, на 2 км Ю от селото – 

разположени три могили, известни с наименованието „Могилите в гьоловете“, гроб 

разкрит вследствие на археологическо проучване на една от тях - „Горната могила“. 

Погребален обред – трупоизгаряне. 

Инвентар: меч - кат. № А 6, табло А II/2а-б, табло 14/12, вероятно части от още 

два меча, върхове от копия (запазен е един от тях) от желязо, лаврови листа от венец от 

злато, два съда (единият е патера – запазени са части от дръжката му), лампа и статуетка 

на бог Приап от бронз, три балсамарий, купа и чаша от глина и др. 

Пеев 1926, 65-81, обр. 5-19 - датиране на гроба: II- III в. 

 

А 6. Меч – Пловдивски народен музей- инв. № 1330 (отбелязано в публикацията), 

табло A II/2а-б, табло 14/12. 

Части от острието, металната част на ръкохватката, предпазителят и накрайникът 

не са запазени - повредени от окиса. Отсъства в публикацията подробно описание на 

меча: „Острието е съвършено право, изострено и от двете страни…“ (Пеев 1926, 74). 

Ножница: запазени са отделни части – едната е с пластина с ажурно изрязване, а 

другата е с върха на меча.  

В. около 80,0 см; острие: запазена в. 42,0 см, ш. около 6,0 см. 

Пеев 1926, 73-74, обр. 11-12; Домарадски 1984, 142. 

 

 

 

Бистрилица, 

община Берковица, област Монтана (КАРТА 2/5) 

А 7. Меч, открит случайно в околностите на селото - РИМ-Монтана, инв. № 122, 

табло A III/1а-б.  

Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб 

с два успоредни улея с вдлъбнатини (вчуквания). Металната част на ръкохватката е с 

предпазител. Тя е плоска с правоъгълно сечение. Нейният накрайник е с форма, близка 

до тази на сферата.  

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча и с елемента за закачване на колан.  

В. 92,5 см; острие: ш. 6,0 см; ножница: запазена в. 32,0 см, ш. 6,2 см.  

Александров 1981; Александров 1983, 64; Торбов 2000, 25, кат. № 1, обр. 1; Торбов 

2005а, 266-273, обр. 4 – датиране: „Тип II – къснолатенски мечове, края на II в. пр. 

Хр. - I в. – La Tène D – късен Латен.“. 

 

 

 

 

Борован, 

община Борован, област Враца (КАРТА 2/6) 
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В м. Тихов лъг, И от селото, в близост до могила са открити при селскостопанска 

работа меч – кат. № А 8, табло А III/2, връх от копие и юзда от желязо. (Не е отбелязано 

в публикацията, че въоръжението и снаряжението са от гроб). 

Попов 1936, 29-31, обр. 2-4; Миков 1933, 154. 

 

А 8. Меч, табло A III/2.  

Върхът, част от острието, предпазителят, накрайникът и краят на металната част 

на ръкохватката липсват. Върху всяка страна на острието е разположен пластичен ръб 

и то вероятно е с ромбовидно сечение: „В средата на листа има профилуван ръб, който 

почва от основата на дръжката и стига до върха.“ (Попов 1936, 30). 

Запазена в. 75,0 см.  

Попов 1936, 30, обр. 2; Венедиков 1957, кат. № 36 – датиране: юзда „намерена в 

гроб с меч от среднолатенски тип (250-100 г. пр. н. е.)“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 4. 

 

 

В м Езерото са открити при селскостопанска работа меч - кат. № А 9, табло А 

IV/1, два върха от копия и апликация (умбо) от щит от желязо. (Не е отбелязано в 

публикациите, че въоръжението е от гроб). 

Попов 1936, 31-32, обр. 5-8; Миков 1933, 154. 

 

А 9. Меч, табло A IV/1.  

Металната част на ръкохватката с накрайника липсва. Върхът е в ножницата и 

формата му не може да бъде определена. Върху всяка страна на острието са 

разположени пластичен ръб с два успоредни улея. Мечът е с предпазител. 

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча, с елемента с два орнамента с формата на буквата S, с елемента за закачване на 

колан и краят, обхващащ върха на острието.  

В. „от основата на дръжката до върха на листа“ (Попов 1936, 31) - 86,0 см; острие: 

ш. 4,8 см.   

Попов 1936, 31-32, обр. 5-6 – датиране: „от средата на III до края на II в. пр. 

Хр. (Средно-латенско време)“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 3, pl. IIа-c. 

 

 

Гроб от могила в м. Езерото - 3 км С от селото, разкрит „при разрушаване на т.нар. 

„Блъсната могила.“ (Николов 1965, 190). 

Погребален обред – трупоизгаряне. 

Инвентар: меч - кат. № А 10, табло А IV/2, апликация (умбо) от щит и юзда от 

желязо, торква от сребро. 

Николов 1965, 190, обр. 33а-г, 34а-б. 

 

А 10. Меч - РИМ-Враца, инв. № А794, табло A IV/2.  

Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб 

с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба 

с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с форма, близка до тази на пресечения 

конус.  

В. 103,5 см; острие: ш. 4,5 см.  

Николов 1965, 190, 200, обр. 33а-б – датиране: „върхът на острието е по-

закръглен и говори за по-късна дата през средния и късен латен - края на III и I в. 

пр. н. е.“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 5. 
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Буковец, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/7) 

А 11. Меч, открит случайно в м. Селището - НАИМ – БАН-София, инв. № 2881.  

Върхът, част от острието, предпазителят и накрайникът на металната част на 

ръкохватката липсват. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с 

два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е четириръба с ромбовидно 

сечение – снимка от публикацията (Taceva-Hitova 1978, cat. № 6, pl. Iа). 

Размерите не са посочени в публикацията (Taceva-Hitova 1978, cat. № 6, pl. Iа). 

Миков 1933, 155; Taceva-Hitova 1978, cat. № 6, pl. Iа.  

 

 

 

Бъркачево, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/8) 

Могилен некропол - СИ от селото.  

Гроб от могила, разкрит при селскостопанска работа. 

Погребален обред – трупоизгаряне. 

Инвентар: меч – кат. № А 12, табло А IV/3, нож и юзда от желязо. 

Николов 1965, 189, обр. 30а-в. 

 

А 12. Meч, табло A IV/3.  

Предпазителят липсва. Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са 

разположени пластичен ръб с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е 

четириръба с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с форма, близка до тази на 

сферата. 

В. 102,0 см; острие: ш. 4,5 см.  

Николов 1965, 189, 200, обр. 30а – датиране: „върхът на острието е по-

закръглен и говори за по-късна дата през средния и късен латен - края на III и I в. 

пр. н. е.“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 18. 

 

 

 

Върбешница, 

община Мездра, област Враца (КАРТА 2/9) 

Селище и надгрoбна могила - 1,5 км Ю от селото. 

Открити са при неизвестни обстоятелства: части от ножницата на меч – кат. № 

А 13, табло А V/1, нож, фрагменти от апликация (умбо) от щит, ризница, колан-верижка, 

шпора и три юзди от желязо.  

Информацията е почерпена от инвентарните книги на РИМ-Враца. 

 

А 13. Ножница, табло A V/1.  

Запазени са три пластини, едната е с елемента за закачване на колан - спом. ф. № 

118.  

Пластина с елемент за закачване на колан, запазена в. 18,2 см, запазена ш. 5,5 см.  

Забележка. В графичните образи на каталога е представен само чертеж на едната 

пластина с елемента за закачване на колан, табло A V/1. 
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Галатин, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 2/10) 

Гроб от могила в м. Мансуровото, разкрит при селскостопанска работа. 

Погребален обред – трупоизгаряне – покойникът е положен върху клада – сведение 

от селскостопанските работници, разорали могилата. 

Инвентар: меч - кат. № А 14, табло А V/2, нож, връх от копие и юзда от желязо. 

Николов 1969, 14-16, обр. 10 - датиране на гроба: края на II в. пр. Хр. и началото 

на I в. пр. Хр. 

 

А 14. Меч - РИМ-Враца, инв. № А1004, табло A V/2.  

Върхът, част от острието, предпазителят, накрайникът и краят на металната част 

на ръкохватката липсват. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб 

с два успоредни улея с вдлъбнатини (вчуквания).  

Запазена в. 38,5 см; острие: ш. 4,0 см.  

Николов 1969, 14-15, обр. 10; Торбов 2000, 25, кат. № 2, обр. 2. 

 

 

 

Галиче, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/11) 

Гроб, „плосък гроб“, (Николов 1965, 187) - 2 км З от селото - м. Прапора, разкрит 

при селскостопанска работа. 

Погребален обред – трупоизгаряне, намерена урна. 

Инвентар: меч – кат. № А 15, табло А V/3а-б, връх от копие, апликация (умбо) от 

щит и юзда от желязо, съд-урна от глина. Запазени са само мечът и съдът.  

Николов 1965, 187, обр. 27а-б. 

 

А 15. Meч - РИМ-Враца, инв. № А787, табло A V/3а-б. 

Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб 

с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба 

с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с форма, близка до тази на сферата. 

Ножница: запазен е единият край с елемента, обхващаш ножницата под 

предпазителя на меча, с елемента с два орнамента с формата на буквата S и с елемента 

за закачване на колан.  

В. 103,0 см; острие: ш. 4,5 см.   

Николов 1965, 187, 200, обр. 27а – датиране: „върхът на острието е по-

закръглен и говори за по-късна дата през средния и късен латен - края на III и I в. 

пр. н. е.“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 19; Торбов 2004, 45. 

 

 

Гроб от могила, разкрит при неизвестни обстоятелства. 

Погребален обред неустановен. 

Инвентар: меч – кат. № А 16, табло А VI/1a-б, табло 14/10, нож, връх от копие, 

апликация (умбо) от щит, тока от колан, шпора, юзда и халка от желязо.  

Информацията е почерпена от инвентарните книги на РИМ-Враца. 

 

А 16. Меч - РИМ-Враца, спом. ф. № 220, (откраднат), табло A VI/1a-б, табло 

14/10. 
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Металната част на ръкохватката е огъната. Част от предпазителя липсва. Върхът е 

заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни 

улея. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е плоска с правоъгълно 

сечение. Нейният накрайник е с полусферична форма. 

Ножница: запазената част е с елемент с три орнамента с формата на буквата S, с 

елемента за закачване на колан и краят на ножницата, обхващащ върха на острието. 

Съхранени са понастоящем само фрагменти от ножницата – част от едната пластина и 

краят, обхващащ върха на меча – спом. ф. № 189.  

Приблизителна в. 95,0 см; острие: ш. 6,0 см; ножница: запазена в. 55,0 см, ш. 6,7 

см.  

Торбов 2000, 25, кат. № 3, обр. 3. 

 

Забележка. В инвентарната книга на спомагателния фонд погрешно е отбелязано, 

че ножницата на меча е от Добруша - спом. ф. № 189, тя е на меча от Галиче - спом. ф. 

№ 220.  

 

 

 

Горно Церовене, 

община Монтана, област Монтана (КАРТА 2/12) 

В м. Дълги рът, при прокарване на пътя Монтана-Чипровци е открит меч - кат № 

А 17, табло A VI/2a-б.  

 

А 17. Meч - РИМ-Монтана, инв. № 121, табло A VI/2a-б.  

Той е счупен на две. Накрайникът и краят на металната част на ръкохватката 

липсват. Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен 

ръб с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е 

четириръба с ромбовидно сечение.  

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча.  

Запазена в. 94,5 см; острие: ш. 4,3 см; ножница: запазена в. 34,5 см, ш. 5,0 см.  

Александров 1975, 68-70, обр. 1 – датиране: „Върхът на меча е слабо заострен. 

Този тип мечове се датират към 250-100 г. пр. н. е.“; Александров 1981; Александров 

1983, 64. 

 

 

 

Добролево, 

община Борован, област Враца (КАРТА 2/13) 

В м. Уловица са открити при неизвестни обстоятелства меч – кат. № А 18, табло 

А VII/1 и върхове от копия от желязо. 

Попов 1922а, 177-178, обр. 183А-Б; Миков 1933, 158, обр. 112/1. 

 

А 18. Meч - НАИМ-БАН-София, инв. № 1846 (отбелязан в публикацията), табло 

A VII/1.  
Формата на върха е определена като „слабо острие“ (Попов 1922а, 177). Върху 

всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. 

Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба с ромбовидно сечение. 

Нейният накрайник е с форма, близка до тази на сферата. 

В. 102,0 см; острие: ш. 4,5 см. 
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Попов 1922а, 177-178, обр. 183А-Б – датиране по формата на върха на острието: 

„средно-латенско време“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 20. 

 

 

 

Добруша, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 2/14) 

Гроб от могила – 3,0 км И от селото в м. Изворо, разкрит вследствие на иманярско 

посегателство. 

Погребален обред – трупоизгаряне. 

Инвентар: меч – кат. № А 19, табло А VII/2, два ножа, два върха от копия, 

апликация (умбо) от щит, колан-верижка, шпора и юзда от желязо. 

Информацията е почерпена от инвентарните книги на РИМ-Враца. 

 

А 19. Меч - РИМ-Враца, спом. ф. № 43, (откраднат), табло A VII/2.  

Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб 

с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба 

с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е повреден от корозията, вероятно е бил с 

форма близка до тази на сферата. 

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча, с елемента с два орнамента с формата на буквата S и с елемента за закачване на 

колан. 

В. 103,0 см; острие: ш. 4,5 см; ножница: запазена в. 85,5 см, ш. 5,2 см. 

Торбов 2000, 25, кат. № 4, обр. 4. 

 

Селище с разположени в него осем надгробни могили – 4,0 км И от селото в м. 

Грамадите до м. Изворо. 

Инвентар, открит при селскостопанска работа: меч – кат. № А 20, табло А VIII/1, 

пет ножа, пет накрайника (сауротера) от копия, част от колан-верижка, седем шпори и 

две юзди от желязо, фрагменти от фибула от бронз. 

Информацията е почерпена от инвентарните книги на РИМ-Враца. 

 

А 20. Меч - РИМ-Враца, спом. ф. № 189, табло A VIII/1, (откраднат).  

Металната част на ръкохватката е изкривена. Част от предпазителя липсва. Върхът 

е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два 

успоредни улея. Металната част на ръкохватката е четириръба с ромбовидно сечение. 

Нейният накрайник е с полусферична форма. 

Приблизителна в. 103,0 см; острие: ш. 5,5 см. 

Торбов 2000, 25, кат. № 5, обр. 5. 

 

 

 

Дойренци, 

община Ловеч, област Ловеч (КАРТА 3/15) 

Надгробна могила, разкрит гроб или гробове при археологическо проучване. 

Погребален обред – трупоизгаряне.  

Инвентар, публикувани са: меч – кат. № А 21, табло А VIII/2а, ризница и две 

закопчалки за ризница от желязо, апликация (фалера) от сребро, част от гривна от злато, 

тока от колан и дръжка от съд от бронз.  
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Китов 1987; Kitow/Pawłow 1987, 17-32, obr. 15; Гущераклиев/Димитрова 2017, кат. 

№ 289, 290, 291, 292, 295, 296, 297, 298; публикувани са бронзови и керамични съдове – 

кат. № 268-270, 276-278, но не е указано дали са от гробното съоръжение.   

 

А 21. Meч - РИМ-Ловеч, инв. № 1836 А, табло VIII/2.  

Мечът е огънат. Накрайникът на металната част на ръкохватката липсва. Мечът е 

в ножница и формата на острието не може да бъде определена. Металната част на 

ръкохватката е с предпазител. Тя е с обло сечение.  

Ножница: запазена е с елемента за закачване на колан (снимка от публикацията).  

Приблизителна в. на меча, който е прегънат, 29,5 см; ш. на острието заедно с 

ножницата 6,0 см. 

Гущераклиев/Димитрова 2017, кат. № 295. 

 

 

 

Долец, (Дере) 

община Попово, област Търговище (КАРТА 3/16) 

Две могили - 1 км от селото; гроб, разкрит при строителна дейност – „землената 

работа на шосето…близо до две могили, между които е минавал пътя са немерени 

вероятно в гроб.“ (Попов 1922а, 164). 

Погребален обред – неустановен. 

Инвентар: меч – кат. № А 22, табло А IX/1a-б, връх от копие и юзда от желязо. 

Попов 1922а, 164-166, обр. 154, 155а-в, 156-157, 158а-в, 159-160 - датиране по 

формата на върха на острието на меча: „средно ла-тенската епоха“; Миков 1933, 

157, обр. 112/3. 

 

А 22. Меч - НАИМ-БАН-София, инв. № 1770 (отбелязан в публикацията), табло 

A IX/1a-б.  
Върхът е „слабо заострен“ (Попов 1922а, 165). Върху всяка страна на острието са 

разположени пластичен ръб с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е с 

предпазител. Тя е четириръба с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с форма, 

близка до тази на цилиндъра. 

Ножница: запазената част е с елемента с два орнамента с формата на буквата S и с 

елемента за закачване на колан. 

В. 92,5 см; острие: ш. 4,5 см.  

Попов 1922а, 164-165, обр. 154, 155а-в, 156-157 – датиране по формата на върха 

на острието: „средно ла-тенската епоха“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 41, pl. Id-e. 

 

 

 

Езерче, 

община Цар Калоян, област Разград (КАРТА 3/17) 

Вероятно гроб в м. Големия дол, разкрит при селскостопанска работа. 

Погребален обред – неустановен. 

Инвентар: меч – кат. № А 23, табло А IX/2, нож с накрайник от ножница и връх 

от копие от желязо. 

Радославова 2005, 277-280, обр. 1а-б, 2а-б, 3а-б. 

 

А 23. Meч, табло A IX/2.  
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Предпазителят липсва. Върхът е остър. Върху всяка страна на острието е 

разположен пластичен ръб (в публикацията не е отбелязано дали той е с два успоредни 

улея). Металната част на ръкохватката е с правоъгълно сечение. Нейният накрайник е с 

полусферична форма – „полусферична главичка“ (Радославова 2005, 277). 

Ножница: запазени са елементът за закачване на колан и краят, обхващащ върха 

на острието.  

В. с ножницата 86,5 см; острие: ш. 5,5 см. 

Радославова 2005, 277-278, обр. 1а-б - датиране: II-I в. пр. Хр. – къснолатенски 

мечове. 

 

 

 

Еница, 

община Кнежа, област Плевен (КАРТА 2/18) 

А 24. Меч, открит при неизвестни обстоятелства в района на селото - РИМ-Враца, 

инв. № А1070, табло A X/1.  

Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката липсват. Върхът 

е остър. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два плитки, 

успоредни улея. Металната част на ръкохватката е плоска с правоъгълно сечение.  

Запазена в. 104,0 см; острие: ш. 4,8 см. 

Торбов 2000, 25, кат. № 6, обр. 6; Торбов 2005а, 265, обр. 2 – датиране: „Тип I – 

среднолатенски мечове, втората половина на III - II в. пр. Хр. - La Tène С.“ 
 

 

 

Живовци (сега не съществува), 

община Монтана, област Монтана (КАРТА 2/19) 

А 25. Меч.  

Предпазителят, накрайникът и краят на металната част на ръкохватката липсват. 

Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два 

успоредни улея – снимка от публикацията. 

Размерите не са посочени в публикацията. 

Taceva-Hitova 1978, cat. № 25, pl. IIe. 

 

 

 

Кабиле,  

община Тунджа, област Ямбол (КАРТА 4/20) 

Два меча – кат. № А 26-27, табло А X/2-3, от гроб, западно от античния град 

Кабиле в подножието на м. Зайчи връх. 

Погребален обред – трупоизгаряне. 

Инвентар: в публикацията отсъства информация. 

Танчева-Василева 2007, 39. 

 

А 26. Meч, табло A X/2.  

Мечът е огънат. Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката 

липсват. Върхът е остър. В публикацията отсъства подробно описание на меча.  

Размерите не са посочени в публикацията. 

Танчева-Василева 2007, 39, табло IV. 
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А 27. Meч, табло A X/3.  

Мечът е огънат. Върхът, част от острието, предпазителят и накрайникът на 

металната част на ръкохватката липсват. В публикацията отсъства подробно описание 

на меча.  

Размерите не са посочени в публикацията. 

Танчева-Василева 2007, 39, табло IV. 

 

 

Четири меча – кат. № А 28-31, табло А XI/1-4, отсъства в публикацията 

информация за тяхното местонамиране. 

Танчева-Василева 2007, 39. 

 

А 28. Meч, табло A XI/1.  

Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката липсват. Върхът 

е повреден от корозията и формата му не може да бъде определена. В публикацията 

отсъства подробно описание на меча.  

Размерите не са посочени в публикацията. 

Танчева-Василева 2007, 39, табло III. 

 

А 29. Meч, табло A XI/2. 

Върхът, част от острието, предпазителят и накрайникът на металната част на 

ръкохватката липсват. Върху нея е нанизан елемент с дисковидна форма. В 

публикацията отсъства подробно описание на меча.  

Размерите не са посочени в публикацията. 

Танчева-Василева 2007, 39, табло III. 

 

А 30. Meч, табло A XI/3.  

Предпазителят, металната част на ръкохватката и нейният накрайник липсват. В 

публикацията отсъства подробно описание на меча.  

Размерите не са посочени в публикацията. 

Танчева-Василева 2007, 39, табло III. 

 

А 31. Meч, табло A XI/4.  

Накрайникът на металната част на ръкохватката липсва. Тя е с предпазител. В 

публикацията отсъства подробно описание на меча.  

Размерите не са посочени в публикацията. 

Танчева-Василева 2007, 39, табло III. 

 

Забележка. Авторът определя принадлежността на споменатите от него шест меча 

и тяхната датировка: „Това са мечове, които принадлежат към групата на дългите 

двуостри железни мечове, известни като „келтски тип“, широко разпространен в Тракия 

през средно и къснолатенската епоха (III-I в. пр. Хр.).“ (Танчева-Василева 2007, 40).  

 

 

 

Казанлък, 

община Казанлък, област Стара Загора (КАРТА 4/21) 

По време на строителна дейност – „изкопни работи от сондьорска бригада северно 

от Казанлък, близо до Опитната станция за маслено-етерични култури“ (Гетов 1962, 41), 

са открити меч – кат. № А 32, табло А XI/5 и шлем от бронз. На около 70 м северно от 
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местонамирането е разположена надгробна могила. В публикацията няма информация 

за наличието на гроб. 

Гетов 1962, 41-43, обр. 1-3. 

 

А 32. Меч, табло A XI/5. 

Мечът е „прегънат на две места по средата“ (Гетов 1962, 41). Накрайникът на 

металната част на ръкохватката липсва. Върхът на острието е „слабо заострен“ (Гетов 

1962, 41). Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два 

успоредни улея. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба с 

ромбовидно сечение. 

В. 87,0 см; острие: ш. 4,5 см. 

Гетов 1962, 41-42, обр. 1 – датиране по формата на върха на острието: 

„среднолатенска епоха – 250-100 г. пр. н. е.“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 45. 

 

 

 

Камбурово (Хасан факъ),  

община Омуртаг, област Търговище (КАРТА 3/22) 

Гроб - 1,5 км И от селото, разкрит при селскостопанска работа. 

Погребален обред – трупоизгаряне, не е установено дали гробът е от могила.  

Инвентар: меч – кат. № А 33, табло А XII/1, нож, връх от копие, апликация (умбо) 

от щит и юзда от желязо, фрагменти от съдове от глина, (Tабло 4/1-5). 

Попов 1933, 349-353, обр. 97, 98А-Г, 99, 100А-Г, 101 - датиране на гроба по 

формата на меча: „среднолатенски тип“ - 250-100 г. пр. Хр.; Миков 1933, 160. 

 

А 33. Меч, табло A XII/1, табло 4/1.  

Мечът е огънат. Върхът на острието е заоблен. Върху всяка страна на острието са 

разположени пластичен ръб с два успоредни улея с вдлъбнатини (вчуквания). 

Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба с ромбовидно сечение. 

Нейният накрайник е с форма, близка до тази на цилиндъра. 

Ножница: „запазени само няколко пластинки“ (Попов 1933, 351).   

В. 98,7 см; острие: ш. 4,2 см. 

Попов 1933, 349-351, 353, обр. 97 – датиране: „средно-латенски тип… 250-100 г. 

пр. Хр.“; Венедиков 1957, кат. № 35 – датиране: юзда „намерена в гроб с меч 

среднолатенски тип (250-100 г. пр. н. e.)“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 42, pl. Ib. 

 

 

 

Камено поле, 

община Роман, област Враца (КАРТА 2/23) 

Гроб - „плосък гроб“ (Николов 1965, 190) в м. Осен, разкрит при селскостопанска 

работа. 

Погребален обред – трупоизгаряне.  

Инвентар: меч – кат. № А 34, табло А XII/2 и юзда от желязо. 

Николов 1965, 190, обр. 32а-б; Николов/Машов/Шишков 1979, 16, обр. 5. 

 

А 34. Меч, табло A XII/2.  

Върхът, част от острието, предпазителят и накрайникът на металната част на 

ръкохватката липсват. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с 
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два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е четириръба с ромбовидно 

сечение. 

Запазена в. 70,0 см; острие: ш. 5,3 см.  

Николов 1965, 190, обр. 32а; Taceva-Hitova 1978, cat. № 22; Николов/Машов/ 

Шишков 1979, 16, обр. 5. 

 

 

 

Койнаре, 

община Червен бряг, област Плевен (КАРТА 2/24) 

Гроб – 2,0 км Ю от града в м. Груя, разкрит при селскостопанска работа. 

Погребален обред – трупоизгаряне – „плосък гроб с трупоизгаряне“ (Николов 1990, 

23). 

Инвентар: меч – кат. № А 35, табла А XII/3а-в, Г V/2а-б, нож с накрайник от 

ножница, два върха и два накрайника (сауротера) от копия, апликация (умбо) от щит и 

юзда от желязо. 

Николов 1990, 23-25, обр. 11а-д, 12а-г, 13а-б, 14а-б, 15.  

Забележка. Във фондовете на РИМ-Враца се съхраняват два фрагмента от 

ножници, които вероятно принадлежат на оръжието с кат. № А 35 - те са представени в 

Раздел Г – табло Г V/2а-б. 

 

А 35. Меч - РИМ-Враца, инв. № А1008, табла A XII/3а-в, Г V/2а-б. 

Мечът е счупен на две. Част от острието, накрайникът и краят на металната част 

на ръкохватката липсват. На снимката в публикацията мечът е с предпазител. Върхът е 

остър. Острието е с ромбовидно сечение. 

Ножница: запазени са пластината с елемента за закачване на меча на колан и краят, 

обхващащ върха на острието – спом. ф. № 255, Г V/2а-б.  

Запазена в. 65,0 см; острие: ш. 5,5 см; ножница: пластина с елемент за закачване 

на меча на колан, запазена в. 10,0 см, запазена ш. 4,2 см; край на ножницата, обхващаш 

върха на острието, запазена в. 12,5 см, запазена ш. 3,9 см.  

Николов 1990, 23, обр. 11а-б; Торбов 2005а, 264-265, обр. 3 – датиране: „Тип I – 

среднолатенски мечове, втората половина на III - II в. пр. Хр. - La Tène С.“ 
 

 

 

Комарево, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/25) 

Некропол от седем могили – 2,0 км С от селото в м. Врачанка. 

Гроб, разкрит при селскостопанска работа. 

Погребален обред – трупоизгаряне.  

Инвентар: меч – кат. № А 36, табло А XIII/1, нож, връх от копие, колан-верижка 

и юзда от желязо.  

Николов 1965, 183-184, обр. 23а-д. 

 

А 36. Меч, табло A XIII/1.  

Върхът, част от острието и предпазителят липсват. Върху всяка страна на острието 

са разположени пластичен ръб с два успоредни улея с вдлъбнатини (вчуквания). 

Металната част на ръкохватката е четириръба с ромбовидно сечение. Нейният 

накрайник е с форма, близка до тази на сферата. 

Запазена в. 80,0 см; острие: ш. 4,5 см.  
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Николов 1965, 183, обр. 23а; Taceva-Hitova 1978, cat. № 23. 

 

 

 

Крива бара, 

община Козлодуй, област Враца (КАРТА 2/26) 

Гроб от м. Манафската падина, разкрит при неизвестни обстоятелства. 

Погребален обред – неустановен.  

Инвентар: меч – кат. № А 37, нож, връх от копие, апликация (умбо) от щит и юзда 

от желязо, съд от глина. 

Велков 1943, 275, обр. 377. 

 

А 37. Meч. 

Мечът е огънат. Върхът и част от острието липсват. 

Ножница: запазена е част от нея – не личи добре на снимката в публикацията. 

Запазена в. 100,0 см; острие: ш. 5,0 см.  

Велков 1943, 275, обр. 377; Венедиков 1957, кат. № 32 – юзда „намерена в гроб с 

меч от среднолатенски тип (250-100 г. пр. н. е.)“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 24. 

 

 

 

Криводол 

община Криводол, област Враца (КАРТА 2/27) 

А 38. Меч, открит случайно в района на града. Съхраняван в местната муз. сбирка, 

впоследствие откраднат, табло A XIII/2.  

Накрайникът на металната част на ръкохватката липсва. Върхът е заоблен. Върху 

всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. 

Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба с ромбовидно сечение.  

В. 104,0 см; острие: ш. 5,5 см.  

Торбов 2000, 25-26, кат. № 7, обр. 7. 

 

 

 

Крушовица, 

община Мизия, област Враца (КАРТА 2/28) 

При неизвестни обстоятелства са открити меч – кат. № А 39, табло А XIII/3а-б и 

юзда от желязо.  

 

А 39. Меч - РИМ-Враца, инв. № А1090, табло A XIII/3а-б.  

Върхът, част от острието и предпазителят липсват. Върху всяка страна на острието 

са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е 

четириръба с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с форма, близка до тази на 

пресечения конус. 

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча. 

Запазена в. 28,0 см; острие: ш. 5,0 см; ножница: запазена в. 9,0 см, ш. 6,0 см. 

Торбов 2000, 26, кат. № 8, обр. 8. 
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Кълново,  

община Смядово, област Шумен (КАРТА 3/29) 

Пет надгробни могили, С от селото.  

Вероятно гроб от могила, открит при изкопни работи през 1977 г. – коригиране на 

течението на река Камчия. 

Погребален обред – неустановен. 

 

В каталога на публикацията е отбелязано местонамирането с „могилен насип“ и 

„могилен некропол“ (Атанасов 1992, 10-15). Авторът предполага, че голяма част от 

находките са от могилния насип, а другите не са свързани с гробните съоръжения в него 

и са от района на некропола. 

 

Инвентар от „могилен насип“ (Атанасов 1992, 12): меч – кат. № А 40, табло А 

XIV/1, нож - характерен за латенското въоръжение, връх от копие, апликация от щит, 

шлем, две гривни и юзда от желязо, апликация от бронз, съд от глина.  

 

А 40. Меч - РИМ-Шумен, инв. № 2763, табло A XIV/1.  

Върхът е остър. Острието е с ромбовидно сечение – „в средата няма ребро“ 

(Атанасов 1992, 12). Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е плоска с 

правоъгълно сечение. Нейният накрайник е с форма близка до цилиндъра: „Пластинката 

е плоска със заоблени краища и завършва с цилиндрична част“ (Атанасов 1992, 12).  

В. 92,0 см; острие: ш. 4,1 см.   

Атанасов 1992, 12, таблица VI, 7; Атанасов 1995, 36, обр. 5 – датиране: III-II в. 

пр. Хр.; Anastassov 2011, 230-231, fig. 26/5. 

 

 

Инвентар от „могилен некропол“ - юзда и гривна от желязо.  

Забележка. Намерени са също желязна ризница, част от юзда от желязо, звънче от 

бронз, фрагменти от съдове от глина – не са включени в каталога на публикацията.  

 

Извършено е археологическо проучване на терена през 1977 г., където е бил 

разположен могилният насип, открити са няколко съоръжения и инвентар, но в него не 

е включен меч. 

 

Проведено е археологическо проучване на терена през 1978 г., разположен между 

могилите. Разкрити са съоръжение „но над тях няма могили.“ (Атанасов 1992, 7). 

Инвентар от съоръжение „яма № 6“ (Атанасов 1992, 12-13): меч – кат. № А 41, 

табло А XIV/2а-б от желязо и фрагменти от съдове от глина. 

Атанасов 1992, 5-15, таблици I-X; Anastassov 2011, 230-231, fig. 12, 26 – датиране 

на археологическите материали от могилния насип: печат от родоска амфора: 220-

180 г. пр. Хр. 

 

А 41. Меч - РИМ-Шумен, инв. № 2733, табло A XIV/2а-б.  

Мечът е огънат. Върхът е остър. Отсъства в публикацията информация за 

наличието на пластичен ръб на острието – то е с ромбовидно сечение „в средата няма 

ребро.“ (Атанасов 1992, 12). Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е 

плоска с правоъгълно сечение. Нейният накрайник е с форма, близка до цилиндъра 

„…дръжка с правоъгълно сечение, завършваща с цилиндрична халка.“ (Атанасов 1992, 

12).  

Ножница: запазен е елементът за закачване на колан. 
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Приблизителна в. 93,0 см; острие: ш. 4,1 см.  

Атанасов 1992, 12-13, таблица VII, 1-3, Атанасов 1995, 36, обр. 6 – датиране: III-

II в. пр. Хр.; Anastassov 2011, 230-231, fig. 12/1. 

 

 

 

Лесичери, 

община Павликени, област Велико Търново (КАРТА 3/30) 

Гробове, разкрити при селскостопанска работа. 

Погребален обред – неустановен. 

Инвентар: два меча – кат. № А 42-43, табла А XV/1а-б, А XV/2, връх от копие и 

юзда от желязо, предмет от сребро и лъжица от кост. 

Стефанов 1941, 320-322, обр. 343 а-г, 344 а-б, 345, 346; Миков 1933, 159; Църов 

1994, 104-105, табло 1/3-4. 

 

А 42. Меч - ИМ-Свищов, инв. № 1143, табло A XV/1а-б. 

Върхът на острието липсва. Върху всяка от двете му страни е разположен 

пластичен ръб. То е украсено: „От двете страни на ръба по повърхността на листа почти 

до върха са вдлъбнати в шахматен ред кръгчета в два пояса.“ (Стефанов 1941, 320). 

Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е с „овално сечение“ (Църов 1994, 

104). Накрайникът представлява „главичка“ (Стефанов 1941, 320). 

Ножница: запазен е елементът за закачване на колан, който е с свързан с четири 

ленти, укрепяващи нейните две пластини (Църов 1994, 104). 

Запазена в. 94,5 см; острие: в. 77,8 см, ш. 4,8 см; ножница: запазена в. 28,0 см, ш. 

5,8 см (Църов 1994, 104) 

Стефанов 1941, 320-321, обр. 343а, в-г; Църов 1994, 104, табло 1/3 – датиране: III-

II в. пр. Хр.; Taceva-Hitova 1978, cat. № 40. 

 

А 43. Меч - ИМ-Свищов, табло A XV/2.  

Върхът и част от острието липсват. Върху всяка от двете страни на острието е 

разположен пластичен ръб: „Листът на острието е с изпъкнал ръб. Дръжката е с 

четириъгълно сечение.“ (Църов 1994, 104). Металната част на ръкохватката е с 

предпазител. Тя е с накрайник, оформен като „подкова“ (Стефанов 1941, 321). 

Ножница: запазен е елементът за закачване на колан - рисунка от публикацията.  

Запазена в. 60,5 см; острие: запазена в. 47,2 см, ш. 5,7 см (Църов 1994, 104). 

Стефанов 1941, 321, обр. 343б; Църов 1994, 104-105, табло 1/4 - датиране: III-II 

в. пр. Хр.; Taceva-Hitova 1978, cat. № 40а. 

Забележка. Иван Венедиков датира двата меча – той отбелязва, че юздата е 

„намерена в гробна находка с мечове среднолатенски тип: 250-100 г. пр. н. е.“ (Венедиков 

1957, кат. № 49). 

 

 

 

Лесура, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 2/31) 

Гроб от могила в м. Варниците, ЮЗ от селото, разкрит при „унищожаване на малка 

могилка“ (Николов 1965, 195). 

Погребален обред – неустановен. 

Инвентар: меч – кат. № А 44, табло А XV/3, нож, върхове от копия и юзда от 

желязо, съд от глина. Запазени са мечът и юздата. 
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Николов 1965, 194-195, обр. 41а-б. 

 

А 44. Меч - РИМ-Враца, инв. № А150, табло A XV/3. 

Предпазителят липсва. Върхът е повреден от корозията и формата му не може да 

се определи. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два 

успоредни улея с вдлъбнатини (вчуквания). Металната част на ръкохватката е 

четириръба с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с форма, близка до тази на 

сферата.  

В. 102,5 см; острие: ш. 5,0 см.  

Николов 1965, 194, обр. 41а; Taceva-Hitova 1978, cat. № 26. 

 

 

Гроб – „плосък гроб“ (Николов 1965, 195) в западния край на селото, разкрит при 

неизвестни обстоятелства в дворно място, вероятно при селскостопанска работа. 

Погребален обред неустановен. 

Инвентар: меч – кат. № А 45, връх от копие, апликация (умбо) от щит и юзда от 

желязо. 

Николов 1965, 195. 

 

А 45. Меч.  

Върхът, част от острието и накрайникът на металната част на ръкохватката 

липсват. Отсъстват в публикацията описание на меча и снимка. 

Запазена в. 35,0 см; острие: ш. 6,0 см.  

Николов 1965, 195. 

 

 

 

Мездра, 

община Мездра, област Враца (КАРТА 2/32) 

А 46. Меч, открит при неизвестни обстоятелства в града - РИМ-Враца, инв. № 

А1007, табло A XVI/1.  

Върхът, част от острието, предпазителят, накрайникът и краят на металната част 

на ръкохватката липсват. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб 

с два успоредни улея.  

Запазена в. 71,0 см; отрие: ш. 5,0 см.  

Торбов 2000, 26, кат. № 9, обр. 9. 

 

 

Гробове – неустановено местоположение, разкрити вследствие на иманярско 

посегателство. 

Погребален обред – трупоизгаряне.  

Инвентар: четири меча – кат. № А 47-50, табла А XVI/2, А XVII/1-2, А XVIII/1, 

табло 14/6-7, четири ножа, четири върха и един накрайник (сауротер) от копия, ризница, 

три токи от колан, осем юзди и една шпора от желязо.  

Информацията е почерпена от инвентарните книги на НИМ-София. 

Lazov 2004, 295-297, Nr. 257-258, 260-263, 265a-b. 

 

А 47. Меч - НИМ-София, инв. № 38230, табло A XVI/2.  
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Металната част на ръкохватката липсва. Върхът е в ножницата и формата му не 

може да се определи. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с 

два успоредни улея. Мечът е с предпазител. 

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча, с елемента с два орнамента с формата на буквата S, с елемента за закачване на 

колан и с края, обхващащ върха на острието.  

Запазена в. 91,0 см; острие: ш. 4,5 см; ножница: запазена в. 86,0 см, ш. 5,5 см.  

 

А 48. Меч - НИМ-София, инв. № 38232, табло A XVII/1, табла 3/1, 14/6.  

Върхът е в ножницата и формата му не може да се определи. Върху всяка страна 

на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. Металната част на 

ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба с ромбовидно сечение. Нейният 

накрайник е с форма, близка до тази на сферата. 

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча, с елемента с два орнамента с формата на буквата S, с елемента за закачване на 

колан и с края, обхващащ върха на острието.  

В. 91,5 см; острие: ш. 3,8 см; ножница: запазена в. 70,0 см, ш. 5,0 см.  

Lazov 2004, 297, Nr. 263. Торбов 2005а, 266-273, обр. 6 – датиране: „Тип II – 

къснолатенски мечове, края на II в. пр. Хр. - I в. – La Tène D – късен Латен“. 

 

А 49. Меч - НИМ-София, инв. № 38231, табло A XVII/2.  

Накрайникът на металната част на ръкохватката липсва. Върхът е заоблен. Върху 

всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. 

Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба с ромбовидно сечение.  

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча, с елемента с два орнамента с формата на буквата S, с елемента за закачване на 

колан и с края, обхващащ върха на острието.  

Запазена в. 100,0 см; острие: ш. 5,2 см; ножница: запазена в. 92,0 см, ш. 5,7 см. 

 

А 50. Меч от гробове - НИМ-София, инв. № 38229, табло A XVIII/1, табло 14/7.  

Накрайникът на металната част на ръкохватката липсва. Върхът е заоблен. Върху 

всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. 

Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба с ромбовидно сечение.  

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча, с елемента за закачване на колан и с края, обхващащ върха на острието.  

Запазена в. 102,0 см; острие: ш. 5,5 см; ножница: запазена в. 88,0 см, ш. 5,5 см.  

Lazov 2004, 296, Nr. 262; Торбов 2005а, 266-273, обр. 7 – датиране: „Тип II – 

къснолатенски мечове, края на II в. пр. Хр. - I в. – La Tène D – късен Латен.“ 
 

 

 

Меричлери, 

община Димитровград, област Хасково (КАРТА 4/33) 

Некропол от девет могили, две от тях „заравнени при разораване“ (Аладжов 1965, 

77), една от тях унищожена при строителни дейности – 1 км З от града, в м. 

Протестантските гробища, археологическо проучване на шест от тях. 

Могила I, гроб 7. 

Погребален обред – трупоизгаряне.  

Инвентар: меч – кат. № А 51, четири върха от копия и шпора от желязо, фибула, и 

апликация от бронз, съдове от глина. 
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Аладжов 1965, 77, 84-85, 114-115, обр. 7/5, 6, 7, обр. 8-9, табла A I/7,7-8, А II/2,2, A 

III/3,2, Г I/7, 10 – датиране на некропола: от началото на II в. докъм средата на IV в. 

 

А 51. Меч - РИМ-Хасково, инв. № А 203.  

Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката липсват. Върхът 

е остър (снимка от публикацията).  

Ножница: запазената част е от две медни пластини, едната от тях е с елемента за 

закачване на колан.  

В. 82,0 см; острие: ш. 4,0 см.  

Аладжов 1965, 84-85, обр. 8-9; Домарадски 1984, 142. 

 

 

 

Мизия (Букьовци), 

община Мизия, област Враца (КАРТА 2/34) 

В м. Рупите, Ю от града са открити при неизвестни обстоятелства меч – кат. № А 

52, апликация (умбо) от щит и юзда от желязо. (Авторът не отбелязва, че са инвентар от 

гроб, местонахождението на археологическите материали не е споменато). 

Велков 1957, 312. 

 

А 52. Меч с ножница. 

Мечът е огънат, (отсъстват снимка, подробно описание и размери в публикацията). 

Велков 1957, 312. 

Забележка. Иван Венедиков публикувана юзда, „намерена в гробна находка с меч 

от среднолатенски тип: 250-100 г. н. е.“ В публикацията няма снимка или рисунка 

(Венедиков 1957, кат. № 43). Богдан Николов публикува юзда от м. Рупите, със снимка 

(Николов 1968, кат. № 72). Описанието на находката от Иван Венедиков не съвпада с 

това на Богдан Николов. 

 

 

В стария квартал Татарлъка са открити при строителна дейност меч – кат. № А 53, 

нож, връх от копие, апликация (умбо) от щит и юзда от желязо. (Иван Велков не 

отбелязва, че са инвентар от гроб, местонахождението на археологическите материали 

не е споменато). 

Велков 1957, 312, обр. 1-3; Венедиков 1957, кат. № 44, обр. 13. 

 

А 53. Меч.  

Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни 

улея. (Отсъстват снимка и подробно описание в публикацията). 

Ножница: (отсъстват снимка и подробно описание в публикацията). 

В. 87,0 см; ножница: ш. 5,5 см. 

Велков 1957, 312.  

Забележка. Иван Венедиков публикува юзда „намерена с меч от среднолатенски 

тип: 250-100 г. пр. н. е.“ (Венедиков 1957, кат. № 44, обр. 13). Същата юзда е 

публикуваната от Иван Велков (Велков 1957, 312, обр. 1).  

 

 

А 54. Меч, открит при селскостопанска работа около могилен некропол, 

североизточно от града, съхранява се в музейната сбирка в Мизия, табло A XVIII/2а-б.  
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Той е счупен на две части и върхът му липсва. Върху всяка страна на острието са 

разположени пластичен ръб с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е с 

предпазител. Тя е четириръба с ромбовидно сечение. Накрайникът на металната част на 

ръкохватката е пострадал от корозията, вероятно е бил с полусферична форма – снимка 

от публикацията. 

Ножница: запазената част е с елемента с два орнамента с формата на буквата S, с 

елемента за закачване на колан и краят на ножницата, обхващащ върха на острието. 

Запазена в. 65,0 см; острие: ш. 5,0 см.  

Николов 1965, 191, обр. 36а-б; Taceva-Hitova 1978, cat. № 7. 

Забележка. В музейната сбирка в град Мизия се съхраняват части от острието с 

предпазителя и от ножницата с елемента за закачване на колан. Отсъстват частите от 

ножницата: тази, която е с елемента с два орнамента с формата на буквата S и нейният 

край, обхващащ върха. 

 

 

А 55. Меч, открит при неизвестни обстоятелства в землището на града - ИМ-

Оряхово, инв. № 53, табло A XIX/1.  

Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката липсват. Върхът 

е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два 

успоредни улея. Металната част на ръкохватката е четириръба с ромбовидно сечение.  

Запазена в. 101,0 см; острие: ш. 5,3 см.  

Торбов 2000, 26, кат. № 10, обр. 10. 

Забележка. В научната литература е констатирано, че от района на Мизия 

(Букьовци) произхождат 10 меча (Taceva-Hitova 1978, cat. № 8-17). Авторът се позовава 

на публикацията на Иван Велков (Велков 1957). В нея е отбелязано, че са намерени само 

два меча - от м. Рупите и от квартала Татарлъка. 

 

 

 

Ново село,  

община Велико Търново, област Велико Търново (КАРТА 3/35) 

Три меча – кат. № А 56-58, табла А XIX/2, А XX/1-2, открити при неизяснени 

обстоятелства. 

Anastassov 2008а, 21-22, 29, pl. 2/30-32. 

 

А 56. Меч - РИМ–Шумен, инв. № 13627, табло A XIX/2.  

Мечът е огънат. Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката 

липсват. Върхът е остър. Върху всяка страна на острието е разположен пластичен ръб. 

То е с ромбовидно сечение. Металната част на ръкохватката е плоска с правоъгълно 

сечение.  

Ножница: запазени са отделни фрагменти. 

Запазена в. 85,0 см; острие: ш. 4,0 см.  

Anastassov 2008а, 29, pl. 2/30 – датиране: „LT C1/D ?“ 

 

А 57. Меч - РИМ–Шумен, инв. № 13636, табло A XX/1.  

Мечът е огънат. Предпазителят, краят на металната част на ръкохватката и 

нейният накрайник липсват. Върхът е остър. Върху всяка страна на острието е 

разположен пластичен ръб. То е с ромбовидно сечение. Металната част на ръкохватката 

е плоска с правоъгълно сечение.  

Запазена в. 64,0 см; острие: ш. 4,0 см.  
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Anastassov 2008а, 29, pl. 2/31 – датиране: „LT C1/D ?“ 

 

А 58. Меч – РИМ-Шумен, инв. № 13625, табло A XX/2.  

Мечът е огънат. Предпазителят, краят на металната част на ръкохватката и 

нейният накрайник липсват. Върхът е остър. Върху всяка страна на острието е 

разположен пластичен ръб. То е с ромбовидно сечение. Металната част на ръкохватката 

е плоска с правоъгълно сечение. 

Запазена в. 85,0 см; острие: ш. 4,0 см.  

Anastassov 2008а, 29, pl. 2/32 – датиране: „LT C1/D ?“ 

 

 

 

Oряхово, 

община Оряхово, област Враца (КАРТА 2/36) 

Гроб - 5 км З от града в м. Маркова могила, разкрит при селскостопанска работа. 

Погребален обред – неустановен.  

Инвентар: меч – кат. № А 59, табло А XXI/1, нож, връх от копие и юзда от желязо 

(Табло 5/1-4). 

Николов 1993, 21-22, обр. 5а-в, 6 - датиране на гроба: края II в. пр. Хр. 

 

А 59. Меч, табло A XXI/1, табло 5/1.  

Накрайникът на металната част на ръкохватката липсва. Върхът е заоблен. Върху 

всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. 

Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба с ромбовидно сечение.  

Запазена в. 102,0 см.  

Николов 1993, 21, обр. 5а. 

 

 

 

Осен, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 2/37) 

Два гроба, разкрити в центъра на селото при строителна дейност. 

Гробни съоръжения и погребален обред.  

Трупоизгаряне - „плоски гроба с трупоизгаряне.“ (Николов 1990, 21). 

Особености. 

Гроб 1 - „…на дъното на ямата е имало пепел и обгорени кости, натрошена глинена 

урна и железни предмети…“ (Николов 1990, 21). 

Гроб 2 - „…намерени са пепел, обгорени кости, натрошена глинена урна…“ 

(Николов 1990, 22). 

 

 

Инвентар от гроб 1: меч – кат. № А 60, табло А XXI/2, нож, връх от копие и юзда 

от желязо, (Табло 6/1-4). 

Николов 1984, 11, 71 – датиране на гроба: II-I в. пр. Хр.; Николов 1990, 21-22, 

обр. 9а-г. 

 

А 60. Меч, табло A XXI/2, табло 6/1.  

Върхът, част от острието и предпазителят липсват. Върху всяка страна на острието 

са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е 

четириръба с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с форма на сегмент от кълбо. 
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Запазена в. 50,0 см; острие: ш. 4,5 см.  

Николов 1990, 21, обр. 9а. 

 

Инвентар от гроб 2: меч – кат № I/А 61, табло А XXI/3, нож, връх от копие и юзда 

от желязо, (Табло 6/5-8). 

Николов 1984, 11, 71 - датиране на гроба: II-I в. пр. Хр.; Николов 1990, 22-23, 

обр. 10а-г. 

Забележка. Инвентарът от гроб 2 се съхранява в музейната сбирка в град Кнежа, 

област Плевен. Благодаря на Владислав Живков – докторант в НАИМ-БАН-София за 

предоставената информация. 

 

А 61. Меч, табло A XXI/3, табло 6/5.  

Върхът и част от острието липсват. Острието е с ромбовидно сечение. Металната 

част на ръкохватката е с предпазител. Тя е плоска с правоъгълно сечение. Нейният 

накрайник е с биконична форма. 

Запазена в. 38,0 см; острие: ш. 6,0 см.  

Николов 1990, 22, обр. 10а. 

 

 

 

Остров, 

община Оряхово, област Враца (КАРТА 2/38) 

А 62. Меч, открит случайно в района на могилен некропол - Ю от селото при 

селскостопанска работа - РИМ-Враца, инв. № А796, табло A XXII/1.  

Предпазителят, накрайникът и краят на металната част на ръкохватката липсват. 

Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два 

успоредни улея, „ограден от изчукани точки.“ (Николов 1965, 190). Металната част на 

ръкохватката е четириръба с ромбовидно сечение.  

Ножница: запазената част е с елемента за закачване на колан и с края, обхващащ 

върха на острието – снимка от публикацията. 

Запазена в. 90,0 см; острие: ш. 5,0 см.  

Николов 1965, 190, 200, обр. 31 – датиране: „върхът на острието е по-закръглен 

и говори за по-късна дата през средния и късен латен - края на III и I в. пр. н. е.“; 

Taceva-Hitova 1978, cat. № 27. 

 

 

 

Паволче, 

община Враца, област Враца (КАРТА 2/39) 

Некропол от две могили, „заравнени със земята“ (Николов 1965, 179), едната е 

известна с името „Копана могила“, намиращи се до шосето Враца-Мездра при разклона 

за селото. 

Погребален обред – трупоизгаряне. 

 

Инвентар вероятно от гроб 1: меч – кат. № А 63, табло А XXII/2а-б, табло 14/2, 

нож (не е запазен) с накрайник от ножница от желязо, част от фибула от сребро.  

Николов 1965, 179-181, обр. 21а-д. 

 

А 63. Меч - РИМ-Враца, инв. № А 147, табло A XXII/2а-б, табло 14/2.  
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Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката липсват. Върхът 

е остър. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два плитки, 

успоредни улея с вдлъбнатини (вчуквания). Металната част на ръкохватката е плоска с 

правоъгълно сечение.  

Ножница: запазен е единият край с елемента за закачване на колан, едната 

пластина на ножницата е с гравиран орнамент. 

Запазена в. 93,5 см; острие: ш. 4,5 см; ножница: запазена в. 25,0 см, ш. 5,4 см.  

Николов 1965, 179-180, 200, обр. 21а, д – датиране: „среднолатенски тип…ясно 

заострен връх на острието“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 28, fig. 2a; 

Megaw/Megaw/Theodossiev/Torbov 2000 – датиране: „Формата на пластината за 

окачване и тройните укрепващи пръстени на ножницата от Паволче са типични за 

ранния среден латен - LT С1…“ (резюме); Торбов 2000, обр. 15; Торбов 2004, 45; 
Торбов 2005а, 264-266, обр. 1А-Б – датиране: „Тип I – среднолатенски мечове, 

втората половина на III - II в. пр. Хр. - La Tène С“; Anastassov 2011, 230-231, fig. 

12/2. 

 

Инвентар вероятно от гроб 2: меч – кат. № А 64, табло А XXIII/1, връх от копие, 

юзда (не е запазена) от желязо, фибула от бронз, съдове от глина. 

Николов 1965, 182, обр. 22а-в. 

 

А 64. Меч - РИМ-Враца, спом. ф. № 236, табло A XXIII/1. Предпазителят, 

накрайникът и краят на металната част на ръкохватката липсват. Върхът на острието е 

заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни 

улея с вдлъбнатини (вчуквания).  

Запазена в. 88,5 см; острие: ш. 4,5 см.  

Николов 1965, 182, 200, обр. 22а. – датиране: „върхът на острието е по-

закръглен и говори за по-късна дата през средния и късен латен - края на III и I в. 

пр. н. е.“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 29. 

 

 

 

Панагюрище, 

Панагюрски колонии,  

община Панагюрище, област Пазарджик (КАРТА 4/40). 

Могилни некрополи, археологическо проучване.  

Некропол 5, десет надгробни могили – СЗ част на Южния овал между Вратийското 

дере и пътя Колониите-Братия - проучване на девет от тях.  

Некропол 6 – намира се в близост до Некропол 5, осем надгробни могили – 

проучване на седем от тях.  

 

Гробни съоръжения и погребален обред.  

Трупоизгаряне – покойниците са положени върху клада. Периферията на част от 

могилите е оградена с пръстен от камъни.  

Особености.  

Некропол 5, могила 1. В северозападната част на могилния насип е разкрито 

„огнище“, разположено „направо на скалния терен“, разкрити са „дребни въглени и 

парченца от кости.“ (Димитрова/Гиздова 1975, 52). 

Некропол 5, могила 4: „Погребението е било извършено чрез трупоизгаряне на 

самото огнище, което заемаше центъра и по-голямата част от южната половина на 

могилата на дълбочина до 0,40 м от повърхността. На 0,25 м южно от центъра се попада 
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на корито-образен гроб, ориентиран изток-запад. След изкопаване на правоъгълната яма 

е била направена клада и трупът положен върху нея. В огнището имаше останки от 

овъглени дървета и дребни парченца от недоизгорелите кости.“ (Димитрова/Гиздова 

1975, 53). 

Некропол 6, могила 4: „На дълб. 0,90 м в центъра на могилата се откри огнище …В 

скалния терен е била изкопана правоъгълна яма… Стените на последната са силно 

обгорели от натрупаната клада, върху която е бил изгорен трупът на покойника.“ 

(Димитрова/Гиздова 1975, 55). 

Димитрова/Гиздова 1975, 40, 45-46 - датиране на археологическия комплекс: 

края на III–началото на II в. пр. Хр. – I в. пр. Хр.  

 

Инвентар от некропол 5, могила 1: „част от едноостър железен меч…разяден от 

ръжда“ (Димитрова/Гиздова 1975, 53), (не е включен в каталога), връх от стрела и 

предмет от желязо, гривна и пластинка от бронз, фрагменти от два съда от глина. 

(Димитрова/Гиздова 1975, 53, табл. XIII/1-4).  

 

Инвентар от некропол 5, могила 4: „фрагмент от железен меч с ръб в горния край“ 

(Димитрова/Гиздова 1975, 53), (не е включен в каталога), връх от стрела от желязо и 

керамични фрагменти. 

Димитрова/Гиздова 1975, 53-54, табл. XVI/1-2.  

 

Инвентар от некропол 6, могила 4: „меч с отчупен връх, разяден от ръжда“ 

(Димитрова/Гиздова 1975, 55), (не е включен в каталога), връх от копие, две токи и три 

халки от „коланна апликация“ от желязо (Димитрова/Гиздова 1975, 56), две 

„билатерални фибули, силно разложени“ (Димитрова/Гиздова 1975, 56), „пластинки от 

ризница“ от бронз (Димитрова/Гиздова 1975, 56), фрагменти от глинени съдове 

(Димитрова/Гиздова 1975, 55). 

Димитрова/Гиздова 1975, 55-56, табл. XVIII/1-3.  

 

Забележка. Мечовете не са включени в каталога поради обстоятелството, че са 

повредени от корозията. Един от тях, този от некропол 6, могила 4, е характерен за 

латенското въоръжение. В публикацията е дадено кратко описание, но отсъства 

илюстративен материал: „По своята форма (звънчевиден предпазител в основата на 

дръжката и странични успоредни ръбове по дължината на оръжието) той принадлежи 

към т. нар. келтски тип мечове, каквито са били широко употребявани на север от 

Балкана, особено в Северозападна България, от края на II-I в. пр. н. е.“ 

(Димитрова/Гиздова 1975, 41). 

 

 

 

Плевен, 

община Плевен, област Плевен (КАРТА 3/41) 

Гроб от м. Кайлъка, разкрит при изкопни работи за строеж на сграда. 

Погребален обред – неустановен. 

Инвентар: меч – кат. № А 65, табло А XXIII/2, три ножа, два върха от копия, 

предпазител на връх от копие, апликация (умбо) от щит и фибула от желязо, фрагменти 

от съдове от глина.  

Попов 1929, 274-280, обр. 136-142 - датиране гроба: „средно-латенска епоха, 

която обхваща половината на III-то до края на II-то столетие пр. Хр.“; Миков 1933, 
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160, обр. 116; Грънчаров (ред.). 1999, 22, кат. № 51 - датиране на „колективна 

находка“: IV-III в. пр. Хр. 
 

А 65. Меч, табло А XXIII/2.  

Предпазителят липсва. Върхът е остър. Острието е с ромбовидно сечение: „От 

основата на дръжката почти до върха на меча върви слабо профилуван среден ръб.“ 

(Попов 1929, 278). Металната част на ръкохватката е четириръба с квадратно сечение. 

Нейният накрайник е с форма на подкова. 

В. 92,0 см; острие: ш. 5,0 см.  

Попов 1929, 278-280, обр. 141-142а-б – датиране: „Към средно-латенско време 

върхът на меча е по-малко заострен“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 39. 

 

 

 

Попица, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/42) 

Гроб (не е отбелязано в публикацията дали е открит в могила). 

Погребален обред – неустановен. 

Инвентар: меч – кат. № А 66, табло А XXIII/3а-б, връх от копие и юзда от желязо. 

Попов 1922а, 170-173, обр. 169-172, 173а-б, 174; Миков 1933, 160. 

 

А 66. Меч - НАИМ-БАН-София, инв. № 734 (отбелязан в публикацията), табло A 

XXIII/3а-б.  

Върхът и част от острието липсват. Отсъства описание в публикацията за формата 

на острието. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е с накрайник с 

дъговидна форма. 

Ножница: запазен е единият край с елемента за закачване на колан.  

Запазена в. 38,0 см; острие: ш. 5,5 см. 

Попов 1922а, 170-171, обр. 169, 170-171; Венедиков 1957, кат. № 41 – юзда 

„намерена с меч от среднолатенски тип (250-100 г. пр. н. e.)“; Taceva-Hitova 1978, cat. 

№ 30, pl. IId. 

 

 

Открити са меч – кат. № А 67, табло А XXIV/1, две шпори и юзда, отсъства 

информация за местонамирането в инвентарните книги на РИМ-Враца.  

 

А 67. Меч - РИМ-Враца, инв. № А1087, табло A XXIV/1.  

Върхът, част от острието, предпазителят, накрайникът и краят на металната част 

на ръкохватката липсват. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб 

с два успоредни улея с вдлъбнатини (вчуквания). Металната част на ръкохватката е 

заоблена с почти кръгло сечение. 

Запазена в. 24,0 см; острие: ш. 4,3 см.  

Торбов 2000, 26, кат. № 11, обр. 11. 

 

 

 

Смочан, 

община Ловеч, област Ловеч (КАРТА 3/43) 

Надгробна могила, разкрит гроб или гробове при археологическо проучване. 

Погребален обред – трупоизгаряне.  
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Инвентар, публикувани са: меч – кат. № А 68, табло A XXIV/2, табло 14/11, нож, 

две шпори и три юзди от желязо.  

Kitow/Pawłow 1987, 17-32, obr. 25; Гущераклиев/Димитрова 2017, кат. № 293-294, 

299-302, публикувани са фибули от бронз – кат. № 248-250 и съд от глина – кат. № 275, 

но не е указано дали са от гробното съоръжение; същото се отнася и за съдовете и 

другите предмети от бронз, злато и стъкло, открити в района на Смочан и датирани в I 

в. – кат. № 334-340, 342-344, 346-349, 351, 368, 373-377, 384-386, 388, 396-397, 425.  

 

А 68. Meч - РИМ-Ловеч, инв. № 307 А, табло A XXIV/2, табло 14/11.  

Мечът е огънат. Накрайникът и краят на металната част на ръкохватката липсват. 

Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два 

успоредни улея с вдлъбнатини (вчуквания). Металната част на ръкохватката е с 

предпазител. Тя е четириръба с ромбовидно сечение.  

Ножница: запазени са отделни части и краят, обхващащ върха на острието.  

Приблизителна в. на меча прегънат 36,4 см; острие: ш. 5,8 см. 

Гущераклиев/Димитрова 2017, кат. № 293. 

 

Забележка: Васил Миков съобщава, че в м. Дедовец са открити при неизвестни 

обстоятелства меч „заедно с други предмети“ (Миков 1933, 160). 

 

 

 

Соколаре, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/44) 

Могилен некропол - ЮЗ от селото в м. Илиевски геран.  

Вероятно гроб, открит при селскостопанска работа в близост до некропола. 

Погребален обред – неустановен. 

Инвентар: меч – кат. № А 69, табло А XXIV/3 и нож от желязо. 

Воденичарски 1963, 5-6, обр. 2; Николов 1965, 187, обр. 28а-б. 

 

А 69. Меч, табло A XXIV/3.  

Върхът, част от острието, предпазителят, накрайникът и краят на металната част 

на ръкохватката липсват. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб 

с два успоредни улея. В публикацията отсъства описание на металната част на 

ръкохватката, вероятно тя е четириръба с ромбовидно сечение. 

Запазена в. 47,0 см; острие: ш. 5,0 см.  

Воденичарски 1963, 6, обр. 2; Николов 1965, 187, обр. 28а; Taceva-Hitova 1978, cat. 

№ 31. 

 

 

 

София, 

община София, област София (КАРТА 4/45) 

Гроб от могила – „Разцепената могила“, разкрит при неизяснени обстоятелства. 

Погребален обред – трупоизгаряне.  

Инвентар: меч – кат. № А 70, табло А XXIV/4 и връх от копие от желязо, урна и 

съд от глина.  

Попов/Кацаров/Господинов 1921, 31-36, обр. 32-36; Миков 1933, 161. 

 

А 70. Меч, табло A XXIV/4.  
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Върхът, част от острието, предпазителят и металната част на ръкохватката 

липсват. Отсъства в публикацията описание на формата на острието. 

Ножница: запазената част е от две бронзови пластини, едната от тях е с елемента 

за окачване на колан, другата е изрязана ажурно.  

Попов/Кацаров/Господинов 1921, 31, обр. 34А-В, 35; Taceva-Hitova 1978, cat. № 

43, fig. 3a-b. 

 

 

 

Софрониево, 

община Мизия, област Враца (КАРТА 2/46) 

Два гроба - З от селото в м. Балеви ливади, разкрити при строителни дейности.  

 

Гробни съоръжения и погребален обред.  

Трупоизгаряне, извършено на неустановено място, кремираните кости на 

покойниците са събрани в глинени съдове и заедно с инвентара са поставени в плитко 

изкопани ями. Глинените съдове, намерени в гробовете, са „натрошени и разпилени“ 

(Николов 1971, 16). 

Николов 1971, 16-20, обр. 9-11 - датиране на двата гроба: II в. пр. Хр.; Николов 

1981, 40 - датиране на двата гроба: II-I в. пр. Хр. 

 

Инвентар от гроб 1: меч – кат. № А 71, нож с накрайник от ножница, два върха от 

копия, апликация (умбо) от щит и юзда от желязо.  

Николов 1971, 16, 18, 20, обр. 9, 11. 

 

А 71. Меч.  

Накрайникът на металната част на ръкохватката липсва. Върхът е заоблен. Върху 

всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. (Снимка 

от публикацията). 

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча, с елемента с два орнамента с формата на буквата S и с края, обхващащ върха на 

острието (снимка от публикацията). 

Размерите не са посочени в публикацията. 

Николов 1971, 16, обр. 9. 

 

 

Три гроба – 3,0 км ЮЗ от селото в м. Стубленски връх, разкрити при 

селскостопанска работа. 

Гробни съоръжения и погребален обред.  

Кремацията е извършена на неустановено място. Всеки от трите гроба - гроб 1, гроб 

2 и гроб 3 представлява яма със съд, в който са събрани кости от кладата. При гроб 2 той 

не е запазен. Във всяка от ямите е подреден останалият инвентар. 

Николов 1981, 30, 36, 38, 40 - датиране на гробовете: II-I в. пр. Хр. 

 

Инвентар от гроб 1: меч – кат. А 72, табло А XXV/1а-б, нож, два върха от копия, 

юзда и фибула от желязо, съд от глина, (Табло 7/1-5). 

Николов 1981, 36, обр. 4а-з. 

 

А 72. Меч, табло A XXV/1а-б, табло 7/1.  
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Мечът е огънат и при откриването е счупен при прегъвките. Предпазителят липсва. 

Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два 

успоредни улея. Металната част на ръкохватката е четириръба с ромбовидно сечение. 

Нейният накрайник е с форма, близка до тази на пресечения конус. 

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча и с елемента с два орнамента с формата на буквата S. 

Запазена в. 73,0 см; острие: ш. 4,7 см. 

Николов 1981, 36, обр. 4е, ж.  

 

 

Инвентар от гроб 2: меч – кат. № А 73, табло А XXV/2а-в, нож, два върха от копия 

(единият не е запазен), юзда и фибула от желязо, (Табло 8/1-4). 

Николов 1981, 36, 38, обр. 5а-д. 

 

А 73. Меч - РИМ-Враца, инв. № А 3024, табло A XXV/2а-в, табло 8/1.  

Мечът е огънат. Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени 

пластичен ръб с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е с предпазител. 

Тя е четириръба с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с полусферична форма, 

„конично топче“ (Николов 1981, 38). 

Приблизителна в. 93,0 см; острие: ш. 4,8 см.  

Николов 1981, 38, обр. 5б.  

 

Инвентар от гроб 3: меч (не е запазен), нож, връх от копие, апликация (умбо) от 

щит, тока от колан, юзда и фибула от желязо и глинен съд. 

Николов 1981, 38, 40, обр. 6а-ж. 

 

 

 

Стара Загора, 

община Стара Загора, област Стара Загора (КАРТА 4/47) 

Гроб от могила, разкрит при селскостопанска работа на 4 км З от града. 

Погребален обред – неустановен.   

Инвентар: меч – кат. № А 74, табло А XXVI/1а-б, връх на копие от желязо, 

фрагменти от шлем от бронз, пръстен от злато с гема и др.  

Буюклиев/Димитров/Николов 1965, 134-135; Буюклиев 1980, 42 – датиране: 

втората половина на I в. пр. н. е. или началото на I в. oт н. е.; 
Dana/Kamiševa/Theodossiev 2016, 60, fig. 1-4.  

 

А 74. Меч - РИМ-Стара Загора, инв. № 2 C3 133/1, табло A XXVI/1а-б.  

Металната част на ръкохватката, предпазителят и накрайникът липсват. Върхът е 

остър. Острието е с ромбовидно сечение. 

Ножница: съставена от две сребърни пластини, единият краят на едната липсва, 

другата пластина – лицевата е с надпис в два реда:  

Σευτης ἐποίησ- 

εν· ΠΑΙΑΓΑΡΟϹ (по Dana/Kamiševa/Theodossiev 2016, 62, fig. 3-4).  

В. острие 70,0 см; острие: ш. 6,0 см; лицева пластина от сребро: в. 19,0 см, ш. 5,0 

см. 

Буюклиев/Димитров/Николов 1965, 135, обр. 31-32 – датиране: I в. пр. Хр.; 

Домарадски 1984, 142; Tačeva-Hitova 1978, cat. № 46, fig. 4–5; Dana/Kamiševa/Theodossiev 
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2016, 60-64, fig. 1-4 - датиране на меча: втората половина на I в. пр. Хр. – наличие 

на келтско влияние върху тракийските оръжейни майстори.  
 

 

 

Стубел, 

община Монтана, област Монтана (КАРТА 2/48) 

Вероятно гроб от м. Пльочата, 5 км СЗ от селото, разкрит при неизвестни 

обстоятелства. 

Погребален обред – неустановен.  

Инвентар: меч – кат. № А 75, табло А XXVI/2а-б, нож, връх от копие, апликация 

(умбо) от щит, тока от колан и юзда от желязо. 

Александров 1975, 70-72, обр. 2-5; Александров 1981. 

 

А 75. Меч - РИМ-Монтана, инв. № 116, табло A XXVI/2а-б.  

Предпазителят липсва. Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са 

разположени пластичен ръб с два успоредни улея с вдлъбнатини (вчуквания). 

Металната част на ръкохватката е четириръба с ромбовидно сечение. Нейният 

накрайник е с полусферична форма.  

Ножница: запазената част е с три елемента, които я укрепяват.  

В. 100,0 см; острие: ш. 4,5 см; ножница: запазена в. 53,0 см, ш. 5,5 см.  

Александров 1975, 70-71, обр. 2 – датиране: „Неговият заоблен връх го 

приближава до мечовете…., които се отнасят към I в. пр. н. е.“;  Торбов 2005а, 268-

269, обр. 5 – датиране: „Тип II – къснолатенски мечове, края на II в. пр. Хр. - I в. – 

La Tène D – късен Латен“; Александров 1981; Александров 1983, 64. 

 

 

 

 

Тъжа,  

община Павел баня, област Стара Загора (КАРТА 4/49) 

Некропол в м. Атанасца, 2,0 км З от селото, деветнадесет могили, археологическо 

проучване на четири от тях – могила 1, могила 3, могила 5 и могила 11;  

 

Гробни съоръжения и погребален обред.  

Трупоизгаряне в клада.  

Особености.  

Могила 1, гроб 3 – разположен в южната периферия на могилата, представлява 

издължена гробна яма, в нейната най-дълбока част са открити дребни речни камъни и 

горели кости, инвентарът е депониран в могилния насип до ямата. 

Домарадски 1994, 273. 

Могила 3, гроб 1 – разположен в могилния насип. Не е констатирано наличието на 

„ясно отделяща се гробна яма“. Очертанията на гроба са определени от „струпвания от 

въглени, примесени с пръст, изпечена земя и дарове…Около предметите често се 

намират и горели кости.“ (Домарадски 1994, 277-278). 

Домарадски 1994, 277-278. 

Домарадски 1994, 284, 267-290 - датиране на гробовете от могила 1 и 

натрупването на насипа: I в. пр. Хр. или в първите десетилетия на I в.; датиране на 

гробовете от могила 3: I и II в.  
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Инвентар от могила 1, гроб 3: меч – кат. № А 76, табло А XXVII/1а-б, табло 

14/5, връх от копие, фрагмент от апликация (умбо) от щит от желязо. 

Домарадски 1994, кат. № 26-28. 

 

А 76. Меч, табло A XXVII/1а-б, табло 14/5. 

Мечът е „ритуално прегънат“ (Домарадски 1994, кат. 26). Накрайникът на 

металната част на ръкохватката липсва. Върхът е остър. Върху всяка страна на острието 

е разположено „не много изразено“ ребро (Домарадски 1994, кат. № 26). Металната част 

на ръкохватката е с предпазител. Тя е плоска с правоъгълно сечение.  

Ножница: запазени са две части, едната от тях е с елемента за закачване на колан.  

Острие: ш. 4,2 см; ножница: запазена ш. 4,8 см.  

Домарадски 1994, кат. 26 - датиране: мечът е „произведен през късната фаза на 

ЛТ Ц, т. е. във втората половина на II в. пр. Хр.“  

 

Инвентар от могила 3, гроб 1: меч – кат. № А 77, табло А XXVII/2а-б, табло 14/13, 

два ножа, пет върха от копия, части от апликация (умбо) от щит и предмет от желязо, два 

съда и фрагменти от още два съда от глина. 

Домарадски 1994, кат. № 33-41. 

 

А 77. Меч, табло А XXVII/2а-б, табло 14/13. 

Краят на металната част на ръкохватката и нейните предпазител и накрайник 

липсват. Върхът е остър: „Острието е удебелено в средата.“ (Домарадски 1994, кат. 41). 

Металната част на ръкохватката е плоска с правоъгълно сечение.  

Ножница: запазени са части от двете железни пластини. В публикацията е 

отбелязано за нейната украса: „От едната страна тя има плоско удебеление, от друга - 

бронзова ажурна апликация, украсена с геометрични…. и зооморфни мотиви.“ 

(Домарадски 1994, кат. 41). 

Острие: ш. 4,0 см.  

Домарадски 1994, кат. 41 – датиране: „Мечът с ножница от с. Тъжа може да бъде 

датиран най-общо в I в. сл. Хр., като не е изключена и първата половина на II в. сл. 

Хр.“ 

 

 

 

 

Търнава, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/50) 

А 78. Меч, открит случайно в м. Геранчето, НАИМ-БАН-София, инв. № 2483. 

Върхът, част от острието, предпазителят, накрайникът и краят на металната част 

на ръкохватката липсват. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб 

с два успоредни улея с вдлъбнатини (вчуквания). Металната част на ръкохватката е 

четириръба с ромбовидно сечение – снимка от публикацията (Taceva-Hitova 1978, cat. 

№ 32, pl. Ic). 

Отсъстват размери в публикацията (Taceva-Hitova 1978, cat. № 32, pl. Ic). 

Миков 1933, 161; Taceva-Hitova 1978, cat. № 32, pl. Ic. 

 

 

А 79. Меч, открит в землището на селото. НАИМ-БАН-София.  

В публикацията отсъства описание на формата на меча и снимка, както и 

информация за размерите. 
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Taceva-Hitova 1978, cat. № 33. 

 

 

Гробове от некропол от две могили - СЗ от селото в м. Митков връх, разкрити при 

селскостопанска работа. 

Погребален обред – трупоизгаряне. 

 

Инвентар вероятно от гроб 1: меч – кат. № А 80, табло А XXVIII/1 и два върха от 

копия от желязо, фибула от сребро – „от типа на фибулите от Букьовското съкровище.“ 

(Николов 1965, 179). 

Николов 1965, 179, обр. 19а-г. 

 

А 80. Меч - РИМ-Враца, инв. № А790, табло А XXVIII/1.  

Върхът, част от острието, накрайникът и краят на металната част на ръкохватката 

липсват, запазен е бил предпазителят – снимка от публикацията. Върху всяка страна на 

острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. Металната част на 

ръкохватката е четириръба с ромбовидно сечение.  

Запазена в. 24,0 см; острие: ш. 5,0 см.  

Николов 1965, 179, обр. 19а; Taceva-Hitova 1978, cat. № 34. 

 

Инвентар вероятно от гроб 2: меч – кат. № А 81, табло А XXVIII/2, нож и два 

върха от копия от желязо. 

Николов 1965, 179, обр. 20а-г. 

 

А 81. Меч, табло А XXVIII/2.  

Върхът, част от острието, предпазителят, накрайникът и краят на металната част 

на ръкохватката липсват. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб 

с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е четириръба с ромбовидно 

сечение. 

Запазена в. 65,0 см; острие: ш. 4,0 см.  

Николов 1965, 179, обр. 20а; Taceva-Hitova 1978, cat. № 35. 

 

 

Некропол от шестнадесет могили – 2,0 км ЮЗ в м. Грезница, археологическо 

проучване на четири от тях - могила 1, могила 2, могила 3 и могила 4. 

Гробни съоръжения и погребален обред.  

Tрупоизгаряне на клада. В могила 1, могила 3 и могила 4 са кремирани 

покойниците заедно с конете им.  

Особености.  

Могила 1, гроб 1 - трупоизгаряне върху нивото на терена, кладата е разкрита в 

северозападната част на могилния насип, над нея са намерени отделни фрагменти от 

глинена кана. 

Могила 2, гроб 1 - трупоизгаряне върху нивото на терена, кладата е разкрита в 

геометричния център на могилния насип. 

Могила 3 - първоначално на нивото на терена е извършено трупоизгаряне - гроб 2, 

над него е натрупана пръст и в периферията на могилния насип е извършено второ 

трупоизгаряне – гроб 1.  

Гроб 1 - трупоизгаряне върху площадка от трамбована пръст, кладата е 

разположена в югоизточната част на могилния насип, над нея са открити фрагменти от 

глинени кана и купа с пробито дъно. 
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Гроб 2 - трупоизгаряне върху площадка от трамбована пръст, върху която е 

поставена дървена платформа с шест крака - върху нея е положен покойникът, кладата е 

разкрита в югозападната част на могилния насип, над нея е открита фрагментирана 

глинена купа с пробито дъно.  

Могила 4, гроб 1 - трупоизгаряне върху нивото на терена, кладата е разкрита в 

югоизточната част на могилния насип. 

Теодосиев/Теодосиев/Торбов 1994; Теодосиев/Торбов 1995, 11-58, обр. 13-42; 41 - 

датиране на гробовете: oт последното десетилетие на II в. пр. Хр. до началото на 20-

те години на I в. пр. Хр.  

 

 

Инвентар от могила 1, гроб 1: меч – кат. № А 82, табло А XXVIII/3а-б, табло 14/8, 

нож с накрайник от ножница, връх от копие, апликация (умбо) от щит, ризница, тока от 

колан, гривна, юзда и халка от желязо, фибула и други находки от бронз. 

Теодосиев/Торбов 1995, 41-44, кат. № 1-11, обр. 13-19. 

 

А 82. Меч - РИМ-Враца, спом. ф. № 2, табло А XXVIII/3а-б, табло 14/8.  

Мечът е огънат. Върхът е в ножницата и формата му не може да бъде определена. 

Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. 

Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба с ромбовидно сечение. 

Нейният накрайник е със сферична форма. Налице е приспособление за закачване на 

елемента от нетраен материал към металната част на ръкохватката – то е съставено от 

два дъговидни елемента, захванати помежду си с два нита. 

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча, с елемента с два орнамента с формата на буквата S, с елемента за закачване на 

колан и с края, обхващащ върха на острието. 

(Теодосиев/Торбов 1995, 42, кат. 3, обр. 15). 

 

 

Инвентар от могила 2, гроб 1: нож. 

Теодосиев/Торбов 1995, 44, кат. № 12. 

 

 

Инвентар от могила 3, гроб 1: меч – кат. № А 83, табло А XXIX/1, нож с накрайник 

от ножница, връх от копие, връх от стрела, апликация (умбо) от щит, шпора, юзда и 

фибула от желязо, находки от бронз и съд от глина. 

Теодосиев/Торбов 1995, 45-46, кат. № 13-21, обр. 20-26. 

 

А 83. Меч - РИМ-Враца, спом. ф. № 12, табло А XXIX/1.  

Отсъства информация за острието, предпазителят, металната част на ръкохватката 

и нейният накрайник. Мечът „е натрошен при изкопаването на плитък иманярски окоп, 

засегнал частично гроба. Събрани бяха само четири части от меча.“ (Теодосиев/Торбов 

1995, 45). 

Ножница: запазената част е с елементи за укрепяване на металните пластини.  

Запазена в. на фрагмент от острието, поставено в ножницата 10,0 см; ш. 4,5 см.  

Теодосиев/Торбов 1995, 45, кат. № 13, обр. 20. 
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Инвентар от могила 3, гроб 2: меч – кат. № А 84, табло А XXIX/2, нож с накрайник 

от ножница, връх от копие, апликация (умбо) от щит, тока от колан, юзда и халка от 

желязо, фибула и други находки от бронз и глина.  

Теодосиев/Торбов 1995, 46-49, кат. № 22-35, обр. 27-35. 

 

А 84. Меч - РИМ-Враца, спом. ф. № 23, табло А XXIX/2.  

От меча са запазени отделни фрагменти: „Той е окислен и при изваждането от 

гроба се разпадна на отделни части.“ (Теодосиев/Торбов 1995, 47). Запазени са 

фрагменти. Върхът и част от острието липсват. То е в ножницата и формата му не може 

да бъде определена: „Не може да се определи какъв е профилът на ръба, минаващ от 

двете страни на листа, тъй като не е възможно оръжието да бъде извадено от 

ножницата.“ (Теодосиев/Торбов 1995, 47). Металната част на ръкохватката е с 

предпазител. Тя е четириръба с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с 

цилиндрична форма. 

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча, с елемента с два орнамента с формата на буквата S и с елемента за закачване на 

колан. 

В. на меча заедно с ножницата, мерена при откриването му 98,0 см; острие: ш. 4,7 

см; ножница: запазена в. 15,0 см, ш. 5,0 см.  

Теодосиев/Торбов 1995, 47, кат. № 27, обр. 31. 

 

 

Инвентар от могила 4, гроб 1: меч – кат. № А 85, табло А XXIX/3, връх от копие, 

апликация (умбо) от щит, юзда, фибула и четири халки от желязо, предмети от бронз. 

Теодосиев/Торбов 1995, 49-51, кат. № 36-50, обр. 36-42. 

 

А 85. Меч - РИМ-Враца, спом. ф. № 33, табло А XXIX/3.  

От меча са запазени отделни фрагменти: „Мечът е окислен. Той се е огънал от 

въздействието на огъня.“ (Теодосиев/Торбов 1995, 50). Част от острието и металната 

част на ръкохватката липсват. То е в ножницата и неговата форма, както и тази на върха 

не могат да бъдат определени. Мечът е с предпазител. 

Ножница: запазената част е с елемента с два орнамента с формата на буквата S, с 

елемента за закачване на колан и с края, обхващащ върха на острието. 

В., мерена при откриването му, 102,0 см, острие: приблизителна ш. 4,5 см; 

ножница: запазена в. 35,0 см, ш. 5,0 см.  

Теодосиев/Торбов 1995, 50, кат. № 42, обр. 42. 

 

 

Селище – 2,0 км ЮЗ от селото в м. Грезница.  

Инвентар, открит при селскостопанска работа: част от ножница на меч – кат. № 

А 86, табло А XXIX/4, десет ножа, тока от колан, част от колан-верижка и три шпори 

от желязо, предмет от бронз. 

Информацията е почерпена от инвентарните книги на РИМ-Враца.  

 

А 86. Ножница - РИМ-Враца, спом. ф. № 186, табло А XXIX/4.  

Запазен е краят, обхващащ върха на острието. 

Запазена в. 8,5 см, ш. 3,3 см.  

Торбов 2000, 26, кат. № 12, обр. 12. 
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Търнак, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/51) 

Гроб от могила в м. Селището, С от селото, разкрит „при копаене на пръст за 

тухли.“ (Николов 1965, 187). 

Погребален обред – трупоизгаряне. 

Инвентар: меч – кат. № А 87, табло А XXX/1 и връх от копие от желязо.  

Николов 1965, 187-188, обр. 29а-б. 

 

А 87. Меч, табло А XXX/1. 

Накрайникът на металната част на ръкохватката липсва. Върхът е „леко заострен“ 

(Николов 1965, 188). Върху всяка страна на острието е разположен „надлъжен изпъкнал 

ръб.“ (Николов 1965, 188). Металната част на ръкохватката е плоска с правоъгълно 

сечение. Тя е с предпазител. 

Запазена в. 94,0 см.  

Николов 1965, 188, 200, обр. 29а – датиране: „среднолатенски тип…ясно 

заострен връх на острието“; Taceva-Hitova 1978, cat. № 36. 

 

 

 

Царевец (Влашко село), 

община Мездра, област Враца (КАРТА 2/52) 

Три могили - м. Крайната могила, С от селото.  

Гроб от могила I, археологическо проучване. 

Погребален обред: трупоизгаряне – гроб в средата на могилния насип: „В кладата 

е бил положен трупът заедно с дрехите и оръжието…До изгорелите човешки кости се 

намериха събрани на едно място кости от говедо.“ (Попов 1924, 113-114). 

Инвентар: меч – кат. № А 88, табло А XXX/2 и връх от копие от желязо, фрагмент 

от бронзова фибула, съдове от глина. 

Попов 1924, 112-117, обр. 48-50, 51А-Б, 52А-Е. 

 

А 88. Меч, табло A XXX/2.  

Част от острието се е разпаднала от корозията и формата на върха не може да се 

определи. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба с квадратно 

сечение. Нейният накрайник е с полусферична форма. 

Ножница: запазената част е с елемента за закачване на колан.  

Размерите не са посочени в публикацията. 

Попов 1924, 115-116, обр. 50, 51А, 52А-Д; Taceva-Hitova 1978, cat. № 21 – 

погрешно в каталога е отбелязано името на друго селище - Камено поле. 

 

 

 

Чирен, 

община Враца, област Враца (КАРТА 2/53) 

В селскостопанския двор са открити при строителна дейност (поставяне на ограда) 

меч – кат. № А 89, табло А XXX/3 и юзда.  

Информацията е почерпена от инвентарните книги на РИМ-Враца. 

 

А 89. Меч - РИМ-Враца, инв. № А993, табло A XXX/3.  
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Част от предпазителят, накрайникът и краят на металната част на ръкохватката 

липсват. Върхът на острието е повреден от корозията и формата му не може да бъде 

определена. То е с ромбовидно сечение. Мечът е с предпазител.  

Запазена в. 78,0 см; острие: ш. 4,0 см.  

Торбов 2000, 26, кат. № 13, обр. 13. Датиране в инвентарната книга на РИМ-

Враца: „среднолатенска епоха.“ 

 

 

 

Шипка, 

община Казанлък, област Стара Загора (КАРТА 4/54) 

Могилен некропол „Язовира“. 

Могила № 79 (Фомус), разположена между селата Шейново и Ясеново, на 200 м Ю 

от микроязовир „Шейново“ 

Гробни съоръжения и погребален обред.  

Гроб 1. Трупоплагане.  

Особености.  

Струпване на речни камъни с форма близка до цифрата 8 с надлъжна ос СИ-ЮЗ, 

разкрито в могилния насип. По-малката част от струпването е разположена на ЮЗ и има 

неправилна овална форма. При снемането на камъните от него е разкрит гроб с 

правоъгълни очертания. Той е ограден от необработени едри речни камъни и 

допълнително натрупани по-дребни в периферията до очертаване на овал с неправилна 

форма. Погребалният обред е трупополагане: „Покойникът е положен по гръб, надлъжно 

по средата на каменното ограждение. Погребан е с пълно бойно снаряжение с шлем на 

главата.“ (Лазов 2010, 10, обр. 2). 

 

Инвентар от гроб 1: меч – кат. № А 90, табло А XXXI/1а-б, табло 14/4, връх и 

накрайник (сауротер) от копие, апликация и обков от щит, шлем, тока от ремък, две 

халки, (служили вероятно за окачване на ножницата на меча) и предмет от желязо, две 

торкви, две фибули и пръстен от бронз, кратеровиден съд от глина.  

Lazov 2004, 234, Nr. 241a-e - датиране на гроба: II в. пр. Хр.; Лазов 2010, 10-25, 

обр. 3-12 – датиране на гроба: първа половина на II в. пр. Хр. 

 

А 90. Меч - НИМ-София, инв. № 46510, табло A XXXI/1а-б, табло 14/4.  

Част от острието, металната част на ръкохватката и ножницата са фрагментирани. 

Върхът е остър „…самият връх е оформен като висока дъга.“ (Лазов 2010, 17). Върху 

всяка страна на острието е разположени пластичен ръб: „Мечът е латенски тип, със 

слабо личащ в момента надлъжен ръб.“ (Лазов 2010, 17). Металната част на 

ръкохватката е с предпазител. Тя е с правоъгълно сечение.  

Ножница: тя е с елемента за закачване на колан и с допълнително укрепен край, 

обхващащ върха на острието.  

Запазена в. 95,7 см; острие: ш. 5 см; ножница: в. 86,0 см, ш. 5,6 см.  

Lazov 2004, 234, Nr. 241b; Лазов 2010, 14, 16-17, обр. 3/5 – датиране: LT C2 (200-

175 г. пр. Хр.). 
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Р  А  З  Д  Е Л    Б 
 

 

Б 1. Меч - ИМ-Лом, табло Б I/1.  

Предпазителят липсва. Върхът на острието е повреден от корозията и формата му 

не може да бъде определена. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен 

ръб с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е четириръба с ромбовидно 

сечение. Нейният накрайник е с полусферична форма.  

В. 102,5 см; острие: 4,5 см.  

Торбов 2000, 26, кат. № 14, обр. 14. 

 

Б 2. Меч - РИМ-Плевен, инв. № 3111, табло Б I/2.  

Предпазителят липсва. Мечът е с „леко заоблен връх“ (Лазарова 1987, 12). Върху 

всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. 

Металната част на ръкохватката е четириръба с ромбовидно сечение. Нейният 

накрайник е с форма на „цилиндрично топче“ (Лазарова 1987, 12). 

В. 97,0 см; острие: ш. 4,5 см. 

Лазарова 1987, 12-13, табло I, 2 – датиране: „къснолатенската епоха, II-I в. пр. 

н. е., когато острието е с леко заоблен връх…“  
 

Б 3. Меч - РИМ-Плевен, инв. № 2495, табло Б II/1.  

Накрайникът, предпазителят и краят на металната част на ръкохватката липсват. 

Върхът е „слабо заострен“ (Лазарова 1987, 12). Върху всяка страна на острието са 

разположени пластичен ръб с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е с 

„квадратно сечение“ (Лазарова 1987, 12).  

Ножница: запазената част е с елемента с два орнамента с формата на буквата S и с 

елемента за закачване на колан.  

Запазена в. 93,0 см; острие: ш. 4,5 см; ножница: запазена в. 91,0 см; ш. 5,4 см.  

Лазарова 1987, 12, табло I, 3а-б – датиране:„къснолатенската епоха, II-I в. пр. 

н. е.), когато острието е с леко заоблен връх…“  

 

Б 4. Меч - РИМ-Ловеч, инв. № 31, табло Б II/2.   

Върхът, част от острието и накрайникът на металната част на ръкохватката 

липсват. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни 

улея с вдлъбнатини (вчуквания). Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е 

четириръба с ромбовидно сечение.  

Запазена в. 68,0 см, ш. 3,7 см.   

 

Б 5. Меч - РИМ-Ловеч, инв. № 32, табло Б II/3.  

Върхът, части от острието, предпазителят, накрайникът и краят на металната част 

на ръкохватката липсват. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб 

с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е с предпазител, запазен е 

фрагмент от него. Тя е четириръба с ромбовидно сечение.  

Запазена в. 64,0 см; острие: ш. 6,0 см.  

 

Б 6. Меч - РИМ-Русе, инв. (2005)-II-1963, табло Б III/1а-в, табло 14/3.  

Накрайникът и металната част на ръкохватката липсват. Върхът е остър. Върху 

всяка страна на острието е разположен пластичен ръб, то е с ромбовидно сечение. Мечът 

е с предпазител. 
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Ножница: запазени са отделни части с елемента за закачване на колан, едната 

пластина на ножницата е с гравиран орнамент. 

Запазена в.78,0 см; острие: в. 74 см, ш. 5,4 см.  

Аnastassov 2007, 169-173, fig. 3-7, pl. 2 – датиране: LT C2; Anastassov 2011, 230-

231, fig. 11. 
 

Б 7. Meч – Römisch-Germanischen Zentralmuseums – Mainz (RGZM) – кат. № 

О.423021/01, табло Б IV/1а-б.   

Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб 

с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба 

с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с форма, близка до тази на сферата. 

Ножница: запазена е изцяло с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя 

на меча, с елемента с два орнамента с формата на буквата S, с елемента за закачване на 

колан и с края, обхващащ върха на острието.  

В. 105,3 см; острие: ш. 5,3 см.  

Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 172-182, Аbb. 1/1, 12 – датиране: „LtD1“. 

 

Забележка. Открити са при неизвестни обстоятелства: меч, нож с накрайник от 

ножница, връх от копие, апликация (умбо) от щит, тока от колан, две шпори и юзда от 

желязо. Съхраняват се понастоящем в - RGZM - кат. № О.42301/01-08. Те произхождат 

вероятно от гроб от Северозападна България, област Монтана.  

Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 159-210, Аbb. 1/1-7. 

 

Б 8. Меч - РИМ-Видин, инв. № ВдМI 212, табло Б V/1а-б.  

Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката липсват. Върхът 

и острието са повредени от корозията и формата им не може да бъде определена. 

Металната част на ръкохватката е плоска.  

Запазена в. 95,5 см; острие: ш. 5,0 см.  

Забележка. В инвентарните книги на РИМ-Видин е отбелязано, че мечът е открит 

при земеделска работа – оран, заедно с натрошени съдове, в м. Калето, село Арчар, 

община Димово, област Видин. Предполага се че, произхожда от гроб. Благодаря на 

Николай Казашки от РИМ-Видин за предоставената информация. 

 

Б 9. Меч - РИМ-Видин, табло Б V/2а-б.  

Накрайникът на металната част на ръкохватката липсва. Върхът и острието са 

повредени от корозията и формата им не може да бъде определена. Металната част на 

ръкохватката е плоска. Мечът е с предпазител.  

Запазена в. 98,0 см; острие: ш. 5,0 см.  

Ножница: повредена от корозията. Запазени са от нея частта, която е до металната 

част на ръкохватката и тази, която обхваща върха на острието. 

 

 

 

 

Р  А  З  Д  Е  Л    В 
 

 

Сбирка „Ватеви“ 

 

В 1. Меч - инв. № 38, табла В I/1а-б, В II/1а-б, 2а-б, В III/1а-б, 2а-б, табло 14/1. 
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Предпазителят липсва. Върхът е остър. Острието е с ромбовидно сечение. 

Металната част на ръкохватката е плоска с правоъгълно сечение. Нейният накрайник 

представлява пластина, която е огъната дъговидно. Тя е с релефна украса. 

Ножница: изцяло запазена с елемента за закачване на колан. Горният край на 

ножницата е с декоративен елемент, съставен от четири части с полусферична форма. 

Нейният долен край е с елемент с пластично разширение. Той е захванат допълнително 

за пластините с два елемента с кръгла форма. Декоративният елемент, захванат за 

горния край на ножницата, е с релефна украса. Горната част на лицевата пластина на 

ножницата и елементът за закачване на колан са с гравировка. Елементът в долния край 

на ножницата е с два врязани орнамента, наподобяващи човешки очи, двата елемента с 

кръгла форма са с радиални резки.  

В. 66,0 см; острие: в. 53,0 см, ш. 3,8 см; ножница: в. 57,3 см, ш. 5,4 см; тегло: на 

меча: 350 гр., на ножницата: 390 гр. 

Торбов 2016, кат. № VI/1; Torbov 2018, cat. № VI/1. 

 

B 2. Меч - инв. № 39, табла B IV/1, B V/1а-б. 

Мечът е огънат. Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката 

липсват. Върхът е остър. Върху всяка страна на острието е разположен пластичен ръб, 

то е с ромбовидно сечение. Металната част на ръкохватката е плоска с правоъгълно 

сечение. 

Приблизителна в. 85,0 см; острие: приблизителна в. 73,5 см, ш. 4,0 см; тегло: 376 г. 

Торбов 2016, кат. № VI/2; Torbov 2018, cat. № VI/2. 

 

B 3. Меч - инв. № 40, табла B IV/2, B VI/1а-в. 

Накрайникът липсва. Върхът е остър. Върху всяка страна на острието е 

разположен пластичен ръб, то е с ромбовидно сечение. Металната част на ръкохватката 

е с предпазител. Тя е плоска с правоъгълно сечение. 

В. 84,0 см; острие: в. 72,0 см, ш. 3,5 см; тегло: 528 гр. 

Торбов 2016, кат. № VI/3; Torbov 2018, cat. № VI/3. 

 

B 4. Меч - инв. № 41, табла B IV/3, B VII/1а-в. 

Накрайникът и краят на металната част на ръкохватката липсват. Върхът е остър. 

Върху всяка страна на острието е разположен пластичен ръб, то е с ромбовидно сечение. 

Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е плоска с правоъгълно сечение.  

Ножница: запазената част е повредена от корозията, вероятно е с елемент за 

закачване на колан.  

Запазена в. 80,6 см; острие: приблизителна в. 74,0 см, ш. 3,3 см; ножница: запазена 

в. 7,4 см, ш. 4,2 см; тегло на меча с ножницата: 654 гр. 

Торбов 2016, кат. № VI/4; Torbov 2018, cat. № VI/4. 

 

B 5. Меч - инв. № 42, табла B VIII/1, B IX/1а-в. 

Накрайникът липсва. Върхът е остър. Върху всяка страна на острието е 

разположен пластичен ръб, то е с ромбовидно сечение. Металната част на ръкохватката 

е с предпазител. Тя е плоска с правоъгълно сечение.  

В. 91,0 см; острие: в. 78,0 см, ш. 4,5 см; тегло: 626 гр. 

Торбов 2016, кат. № VI/5; Torbov 2018, cat. № VI/5. 

 

B 6. Меч - инв. № 43, табла B VIII/2, B X/1а-в. 

Накрайникът липсва. Върхът е остър. Върху всяка страна на острието е разположен 

пластичен ръб. То е с ромбовидно сечение и чрез две добре изразени дъги се стеснява 
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преди да достигне до върха. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е плоска 

с правоъгълно сечение. Едната страна на предпазителя е украсена с врязвания.  

В. 85,5 см; острие: в. 72,0 см, ш. 4,2 см; тегло: 746 гр. 

Торбов 2016, кат. № VI/6; Torbov 2018, cat. № VI/6. 

 

B 7. Меч - инв. № 44, табла B VIII/3, B XI/1а-в. 

Металната част на ръкохватката е извита (огъната). Накрайникът липсва. Върхът 

е остър. Върху всяка страна на острието е разположен пластичен ръб. То е с ромбовидно 

сечение и чрез две добре изразени дъги се стеснява преди да достигне до върха. 

Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е плоска с правоъгълно сечение.  

В. 96,0 см; острие: в. 77,0 см, ш. 5,0 см; тегло: 600 гр. 

Торбов 2016, кат. № VI/7; Torbov 2018, cat. № VI/7. 

 

B 8. Меч - инв. № 45, табла B XII/1, B XIII/1а-в. 

Върхът е остър. Върху всяка страна на острието е разположен пластичен ръб. То е 

с ромбовидно сечение и чрез две слабо изразени дъги се стеснява преди да достигне до 

върха. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е плоска с правоъгълно 

сечение. Формата на нейният накрайник не може да бъде определена – част от него 

липсва.  

В. 87,5 см, острие: в. 75,5 см, ш. 3,8 см; тегло: 600 гр. 

Торбов 2016, кат. № VI/8; Torbov 2018, cat. № VI/8. 

 

B 9. Меч - инв. № 46, табла B XII/2, B XIV/1а-в. 

Металната част на ръкохватката е огъната. Върхът е заоблен. Върху всяка страна 

на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. Металната част на 

ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба с квадратно сечение. Нейният накрайник 

е с форма, близка до тази на цилиндъра. 

В. 88,5 см; острие: в. 71,0 см, ш. 4,0 см; тегло: 476 гр. 

Торбов 2012б, кат. № 33; Торбов 2016, кат. № VI/9; Torbov 2018, cat. № VI/9. 

 

B 10. Меч - инв. № 47, табла B XII/3, B XV/1а-в. 

Предпазителят, накрайникът и краят на металната част на ръкохватката липсват. 

Върхът е остър. Острието е с пластичен ръб, разположен от двете му страни. То е с 

ромбовидно сечение. Металната част на ръкохватката е четириръба с ромбовидно 

сечение.  

В. 74,5 см; острие: в. 65,0 см, ш. 5,0 см; тегло: 402 гр. 

Торбов 2016, кат. № VI/10; Torbov 2018, cat. № VI/10. 

 

B 11. Меч - инв. № 48, табла B XII/4, B XVI/1а-в. 

Върхът е остър. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с 

два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба с 

ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с форма, близка до тази на сферата.  

В. 102,5 см; острие: в. 84,5 см, ш. 4,2 см; тегло: 530 гр. 

Торбов 2012б, кат. № 34; Торбов 2016, кат. № VI/11; Torbov 2018, cat. № VI/11. 

 

B 12. Меч - инв. № 49, табла B XVII/1, B XVIII/1а-в. 

Накрайникът липсва. Върхът е остър. Върху едната страна на острието е поставен 

печат вероятно на производителя. Острието е с пластичен ръб, разположен от двете му 

страни. То е с ромбовидно сечение. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя 

е плоска с правоъгълно сечение.  
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В. 83,0 см; острие: в. 69,0 см, ш. 5,1 см; тегло: 666 гр. 

Торбов 2016, кат. № VI/12; Torbov 2018, cat. № VI/12. 

 

B 13. Меч - инв. № 50, табла B XVII/2, B XIX/1а-в. 

Върхът е заоблен. Върху всяка страна на острието са разположени пластичен ръб 

с два успоредни улея. Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба 

с ромбовидно сечение. Нейният накрайник е с форма, близка до тази на пресечения 

конус. 

В. 101,0 см; острие: в. 83,0 см, ш. 5,1 см; тегло: 602 гр. 

Торбов 2016, кат. № VI/13; Torbov 2018, cat. № VI/13. 

 

B 14. Меч - инв. № 51, табла B XVII/3, B XX/1а-г.  

Предпазителят, накрайникът, краят на металната част на ръкохватката липсват. 

Върхът е в ножницата и не може да се установи формата му. Върху всяка страна на 

острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. Металната част на 

ръкохватката е четириръба с ромбовидно сечение.  

Ножница: запазен е краят, обхващащ върха на острието.  

Запазена в. заедно с ножницата: 80,0 см; острие: в. заедно с ножницата: 67,5 см, ш. 

4,2 см; ножница: запазена в. 42,7 см, ш. 4,3 см; тегло: на меча заедно с ножницата: 750 

гр. 

Торбов 2016, кат. № VI/14; Torbov 2018, cat. № VI/14. 

 

B 15. Меч - инв. № 52, табла B XVII/4, B XXI/1а-в.  

Предпазителят и накрайникът липсват. Върхът е заоблен. Върху всяка страна на 

острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. Металната част на 

ръкохватката е четириръба с ромбовидно сечение.  

В. 99,5 см; острие: в. 82,5 см, ш. 5,2 см; тегло: 644 гр. 

Торбов 2016, кат. № VI/15; Torbov 2018, cat. № VI/15. 

 

B 16. Меч - инв. № 53, табла B XXII/1а-в, B XXIII/1а-б, 2а-в, B XXIV/1а-б, 2а-б, 

B XXV/1а-г, табло 14/9.   

Накрайникът на металната част на ръкохватката липсва. Върхът е заоблен. Върху 

всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея с 

вдлъбнатини (вчуквания). Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е 

четириръба с ромбовидно сечение.  

Ножница: запазена е изцяло с част от елемента, обхващаш ножницата под 

предпазителя на меча, с елемента с два орнамента с формата на буквата S, с елемента за 

закачване на колан и с края, обхващащ върха на острието.  

В. 101,0 см; острие: в. 83,0 см, ш. 4,0 см; ножница: в. 87,0 см, ш. 4,7 см; тегло: на 

меча: 584 гр., на ножницата: 528 гр. 

Торбов 2016, кат. № VI/16; Torbov 2018, cat. № VI/16. 

 

 

Колекция на Жени Стайкова и Николай Николов 

 

B 17. Меч, табло B XXVI/1.  

Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката липсват. Върхът 

е остър. Острието е с ромбовидно сечение. Металната част на ръкохватката е плоска с 

правоъгълно сечение.  

В. 84,0 см; острие: ш. 6,0 см. 
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Шалганова 2012, кат. № 32 – датиране: „Този вид мечове е водещ за края на 

периода С на летенската култура“. 

 

 

Колекция „Арес” 

  

В 18. Меч - инв. № 260, табла B XXVI/2, XXVII/1а-в. 

Част от острието и накрайникът на металната част на ръкохватката липсват. Върху 

всяка страна на острието са разположени пластичен ръб с два успоредни улея. 

Металната част на ръкохватката е с предпазител. Тя е четириръба с ромбовидно сечение.  

Ножница: запазената част е с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча, с елемента с два орнамента с формата на буквата S и с елемента за закачване на 

колан.  

Запазена в. 70,0 см; острие: ш. 5,0 см. 

 

В 19. Меч – инв. № 189, ножница – инв. № 190, табла B XXVIII/1а-г, B XXIX/1a-

д, табло 14/14.  

Върхът е остър. Острието е с ромбовидно сечение. Металната част на ръкохватката 

е с предпазител. Тя е плоска с правоъгълно сечение и завършва с накрайник.  

Ножница: запазена изцяло с елемента за закачване на колан, украсена е с ажурно 

изрязване.  

В. 86,0 см; острие: ш. 5,0 см; ножница: в. 75,5 см, ш. 5,5 см.  

Аврамова 2004, 37, кат. № 1. 4 - датиране: III –II в. пр. Хр.; Konova/Avramova 

2004, 299, Nr. 273 – датиране: края на III – началото на II в. пр. Хр. 

Забележка. Мечът вероятно е от гроб, разкрит при иманярско посегателство в 

околността на Телиш, област Плевен. Погребалният обред е неустановен. В инвентара 

на гроба влизат два ножа, два върха за копия, апликация (умбо) от щит и юзда от желязо 

(Аврамова 2004, 37, кат. № 1. 2, 4-9). Произволно са прибавени шлем – халкидски тип, 

два наколенника от бронз и чифт гривни от сребро (Аврамова 2004, 37, кат. № 1. 1, 3, 10). 

Шлемът и наколенниците са по-ранни в хронологическо отношение. Изказвам 

благодарност на Нина Дебрюне от Университет по библиотекознание и информационни 

технологии – София и Веселин Хаджиангелов от ИМ-Самоков за предоставената 

информация.  

 

 

 

 

Р  А  З  Д  Е  Л    Г 
Части от мечове с ножници, съхранявани в РИМ-Враца, 

неизвестно местонамиране 

 

 

Г 1. Предпазител – РИМ-Враца, спом ф. № 153, табла Г I/1, Г II/1. 

В. 2,7 см, ш. 4,9 см. 

 

Г 2. Предпазител – РИМ-Враца, спом ф. № 154, табла Г I/2, Г II/2. 

В. 2,8 см, ш. 6,8 см. 

 

Г 3. Предпазител – РИМ-Враца, спом ф. № 155, табла Г I/3, Г II/3. 

Част от него липсва. 
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В. 2,8 см; запазена ш. 5,9 см 

 

Г 4. Предпазител – РИМ-Враца, спом ф. № 156, табла Г I/4, Г II/4. 

В. 2,7 см, ш. 5,4 см. 

 

Г 5. Предпазител – РИМ-Враца, спом ф. № 157, табла Г I/5, Г II/5. 

Част от него липсва. 

В. 2,7 см, ш. 5,8 см. 

 

 

Г 6. Ножница - РИМ-Враца, спом. ф. № 160, табла Г III/1а-б, Г IV/1а-б.  

Запазени са пластината с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча и пластината с елемента за закачване на колан. 

Пластина с елемент, обхващаш ножницата под предпазителя на меча, запазена в. 

26,5 см, запазена ш. 4,5 см; пластина, с елемент за закачване на колан, запазена в. 27,3 

см, запазена ш. 4,9 см. 

Забележка. В инвентарната книга под спом. ф. № 160 е записан и краят на ножница, 

обхващащ върха - той е от меча от Койнаре.  

 

 

Г 7. Ножница - - РИМ-Враца, спом. ф. № 161, табла Г VI/1а-д, Г VII/1а-д.   

Запазени са пластината с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча, двете пластини от лицевата част на ножницата и двете пластини от частта, която 

образува нейния гръб. 

Пластина с елемент, обхващаш ножницата под предпазителя на меча, запазена в. 

14,3 см, запазена ш. 5,9 см; две пластини от лицевата част на ножницата, запазени в. 23,2 

см, 28,8 см, запазени ш. 5,7 см, 5,2 см; пластини от ножницата, които образуват нейния 

гръб, запазени в. 23,0 см, 28,9 см, запазени ш. 5,7 см, 5,1 см. 

Забележка. В инвентарната книга под спом. ф. № 161 са записани няколко части от 

ножници, едната от тях представлява край, обхващащ върха на острието и принадлежи 

на друга ножница, записана под спом. ф. № 254.  

 

 
Г 8. Ножница - РИМ-Враца, спом. ф. № 162, табла Г VIII/1а-в, Г IX/1а-в.   

Запазени са пластината с орнамент и с елемента, обхващаш ножницата под 

предпазителя на меча, пластината с елемента, служил за закачване на меча на колан и 

краят на ножницата, обхващаш върха на острието. 

Пластина с орнамент и с елемент, обхващаш ножницата под предпазителя на меча, 

запазена в. 24,5 см, запазена ш. 5,6 см; пластина с елемент, служил за закачване на меча 

на колан, запазена в. 24,6 см, запазена ш. 5,3 см; край на ножницата, обхващаш върха на 

острието, запазена в. 12,8 см, запазена ш. 5,0 см. 

Забележка. В инвентарната книга под спом. ф. № 162 са записани няколко части от 

ножници, но две от тях представляват пластини от друга ножница – спом. ф. № 161.  

 

 

Г 9. Ножница - РИМ-Враца, спом. ф. № 161, 254, табла Г III/2а-б, Г V/1а-б.    

Запазени са пластината с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча и с елемента с два орнамента с формата на буквата S - спом. ф. № 254 и с края, 

обхващащ върха на острието - спом. ф. № 161.  
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Пластина с елемент, обхващаш ножницата под предпазителя на меча и с елемент 

с два орнамента с формата на буквата S, запазена в. 8,1 см, запазена ш. 5,6 см; край, 

обхващащ върха на острието, запазена в. 9,5 см, запазена ш. 5,5 см. 

Забележка. Възможно е частите от ножница да принадлежат на меча от Мизия 

(Николов 1965, 191, 36б) или на оръжието от Софрониево (Николов 1971, 16, обр. 9). В 

двете публикации са поместени снимки с лошо качество. 

 

 

Г 10. Ножница - РИМ-Враца, спом. ф. № 255, табла Г VIII/2а-б, Г X/1а-б.  

Запазени са пластината с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча и с елемента с два орнамента с формата на буквата S и част от едната, вероятно 

лицевата пластина.  

Пластина с елемент, обхващаш ножницата под предпазителя на меча и с елемент 

с два орнамента с формата на буквата S, запазена в. 15,4 см, запазена ш. 5,1 см; пластина, 

запазена в. 29,6 см, запазена ш. 4,2 см. 

 

 

Г 11. Ножница - РИМ-Враца, спом. ф. № 256, табла Г XI/1а-б, Г XII/1а-б.  

Запазен е краят, обхващаш върха на острието, (съставен от две пластини и 

пластина, огъната като кант).  

Край, обхващаш върха на острието - първа пластина, запазена в. 16,2 см, запазена 

ш. 4,8 см; втора пластина, запазена в. 10,0 см, запазена ш. 4,8 см; пластина, огъната като 

кант, запазена в. 8,4 см, запазена ш. 1,3 см. 

 

 

Г 12. Ножница - РИМ-Враца, спом. ф. № 257, табла Г XI/2а-б, Г XII/2а-б.   

Запазени са пластината с елемента, обхващаш ножницата под предпазителя на 

меча и пластината, огъната като кант от краят, обхващащ върха на острието.  

Пластина с елемент, обхващаш ножницата под предпазителя, запазена в. 13,0 см, 

запазена ш. 4,5 см; пластина, огъната като кант от краят обхващащ върха на острието, 

запазена в. 10,3 см, запазена ш. 3,8 см. 

 

 

Г 13. Елемент от ножница, служил за закачване на меча на колан – РИМ-Враца, 

спом ф. № 159, табла Г I/6, Г II/6.   

Част от него липсва. 

Запазена в. 6,7 см, ш. 2,4 см. 
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ANTIQUE SWORDS FROM BULGARIA 

La Tène C1 –  La Tène D 
Nartsis Torbov  

 

 

In INTRODUCTION, the main goal of this research is formulated. The creation of 

informational data basis in a catalogue and thorough examination based on this data 

basis, of the origin, shape, and decoration of swords and the establishment of the social 

communication that led to their forging and use. 

Weapons were widely used during the 2nd-1st century BC on the territory of modern-day 

Bulgaria. Separate exemplars emerged earlier, during the 3rd century BC, and later on, during 

the 1st and 2nd centuries AD. The chronological boundaries of the use of swords have been 

defined by evidence gathered from archaeological research and post-excavation examinations 

and sorting. From a geographical point of view, swords spread on the territory between regions 

to the north and to the south of Stara Planina (КАРТА 1, КАРТА 2, КАРТА 3, КАРТА 4). 

The realization of the set goal has been carried out by solving three main problems, each 

approached in a separate chapter. 

1. Reviewing the Bulgarian scientific literature and analysis of the research 

leading to the publication of the weapons. 

2. Definining the distinctive features of the shape of the specimens and the 

nature of decoration present on the separate exemplars. 

3. Establishing the place swords held as a part of the weaponry and equipment 

sets and clarifying the social communication processes accompanying their production, 

spread and use. 

The examination catalogue is an informational data basis on finds that originated 

from a large territory. The information, acquired from the scientific literature, has been 

enriched by the documentation of the swords that have been found in museums and 

private collections. Exemplars, which have not yet been published are included here. 

 

Each of the swords consists of two parts. 

The first part is the blade, which is straight. It has two cutting edges that form the point. 

On each side of the blade, on a number of the weapons, there is a central ridge with two parallel 

fullers. (Схема 1). 

The second part is the metal part of the grip. It is usually flat or squared and ends with a 

pommel (Схема 1). 

The swords have a separate component – a guard. It is the part where the blade and the 

metal part of the hilt meet (Схема 1). 

A large number of the swords have scabbards. Each of them consists of two flat pieces. 

The first one, that forms the obverse side, is joint by the bent ends of the other one, which is the 

reverse side of the scabbard. The two flat pieces are strengthened by a few elements. They 

further solidify the weapon and allow for it to be able to be hung on a belt (Схема 1, Схема 2). 

The swords, reviewed in this study, hold a leading position amongst the rest of the 

armament discovered in modern-day Bulgaria during the Iron Age (11th-1st century BC). During 
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this time, new weapons emerged, that changed the constitution of the weaponry and equipment 

sets. The swords started having a crucial role, and two distinctive blade shapes were estabilised: 

curved with one cutting edge; 

straight with two cutting edges. 

This existing division led to the formation of three groups of weapons. The examination 

of their configuration has determined the place, which the exemplars, reviewed in this study 

hold from a chronological point of view. 

Group 1. Swords with a curved blade and one cutting edge.  

A weapon, which has been given the name μάχαιρα (makhaira) from the ancient Greek 

language, (Табло 1/2, Табло 2/3). 

A weapon, called Hiebschwerter (Табло 1/4).   

Group 2. Swords with a straight blade and two cutting edges. 

A weapon, characteristic of the Early (Old) Iron Age (11th – 6th century BC), (Табло 1/1). 

A weapon, which has been given the name ἀκινάκης (acinaces) from the Ancient Greek 

language, (Табло 2/1). 

A weapon, which has been given the name ξίφος (Xiphos) from the Ancient Greek 

language, (Табло 2/2). 

A weapon, which has been given the name κοπίς (Kopis) from the Ancient Greek 

language, (Табло 2/5). 

Group 3. Swords with a curved or a straight blade and one cutting edge. 

A weapon, which has been given the name ῥομφαία (rhomphaia) from Latin with the 

name rhomphaea or rumpia, (Табло 2/4). 

 

The swords reviewed in this scientific research project belong to Group 2. Their 

production has not resulted from the development of the traditional weapon production on the 

Balkans. Their shape is different compared to the one of the rest of the swords from the group. 

The emergence of the weapons is a result of foreign political factors. A leading place among 

these holds the Celtic invasion on the Balkans and the permanent settlement of the Scordisci 

tribe. The military collisions evoked changes in military actions and resulted in the development 

of new types of weapons. A number of the swords have been manufactured in local military 

workshops, along with the rest of the representatives of the armament (Теодосиев/Торбов 

1995; Торбов 2000; Торбов 2005а). 

The development of the shape of the swords, reviewed in this study, is subordinate to the 

changes that took place in the La Tène weaponry. During the 3rd century BC, it was adopted by 

communities that did not have a Celtic origin. During the 2nd-1st centuries BC, the swords were 

widely produced and used in Central and Southeast Europe. The changes in their shape have 

arrived in accordance with the overall development of the La Tène culture, fixed by different 

chronological systems (Božič 1981; Božič 2008; Guštin 1977; Guštin, 1984; Iarmulschi 2016; 

Rustoiu 2008). 

They have been used as a comparison to the swords, reviewed in the current study due to 

a lack of detailed periodization of the Late Iron Age archaeological material from Bulgaria (5 th 

– 1st century BC.). This scientific approach has led to the drawing of conclusions that prove the 

richness and diversity of the Thracian cultural heritage. 

 

In this research project, a chronology has been applied, that is subject to further 

particularization and correction (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10). The cited time 

limits are approximate – they are in accordance with the scientific studies from the neighbouring 

Balkan countries. The recorded values can be specified only after the complete analysis of the 

archaeological material from Bulgaria:  

Middle La Tène Period. 
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Phase La Tène C1 – LT C1: beginning – 280/250 BC. 

Phase La Tène C2 - LT C2: beginning - 200/180 BC. 

Late La Tène Period: 

Phase La Tène D1 – LT D1: beginning - 150/120 BC. 

Phase La Tène D2 - LT D2: beginning - 80/70 BC. 

A large number of the swords that originated on Bulgarian territory have been found in 

graves. Their inventory includes knives, spearheads, shield bosses (umbos), chain armour, 

chain belts, belt buckles, spurs and bridles, made of iron (Табло 3, Табло 4, Табло 5, Табло 6, 

Табло 7, Табло 8, Табло 9, Табло 10, Табло 11, Табло 12). They form separate weaponry and 

equipment sets. 

 

CHAPTER 1 reviews the place that the swords hold in the Bulgarian scientific literature. 

The interest towards them originated from the publications of Rafail Popov. He has published 

his research on weapons that originated from different regions in Bulgaria: 

кат. № А 4-А 5, А 8-А 9, А 18, А 22, А 33, А 65-А 66, А 70, А 88, 

табла А I/3, А II/1а-б, А III/2, А IV/1, А VII/1, А IX/1a-б, А XII/1, А XXIII/2, 3а-б, А 

XXIV/4, А XXX/2.  

The scientific contribution of the author is indisputable: the swords have been published 

with a detailed description; dating of the swords according to their shape has been proposed; 

the constitution of the weaponry and equipment sets has been listed; information on the burial 

facilities has been supplied and an opinion has been voiced on the funerary rites. 

The established lasting scientific interest towards the swords has led to the publications 

of studies from other authors, as well. In them, there is a lack of a detailed description of the 

swords: 

кат. № А 6, А 11, А 37, А 42-А 43, А 52-А 53, А 78,  

табла А II/2а-б, А XV/1а-б, 2. 

 

Archaeological excavations of burial mounds have been carried out. From there, the 

discovered features and inventory, which includes swords as well, have been published.  

Dimcho Aladzov has researched a mound necropolis, situated in the vicinity of 

Merichleri, Haskovo. The shape of the discovered sword – кат. № A 51 in grave 7 in mound I 

attests that it is older than the rest of the specimens, discovered on Bulgarian lands. 

Aleksandra Dimitrova and Nedyalka Gizdova have published the results from the 

archaeological excavations of mound necropoles in the region of Panagyurishte. Regarding the 

sword from necropolis 5, mound 4, it has been highlighted that it is similar to the weapons of 

La Tène origin. (Димитрова/Гиздова 1975). The lack of illustrational material in the 

publication has hindered its inclusion in this study. 

Archaeological excavations have been conducted in the vicinity of Kalnovo, Shumen. 

During construction works, a grave in a mound has been discovered. Amongst the remaining 

of the discovered archaeological material, a sword has been found as well – кат. № А 40, табло 

А XIV/1. Field research has been conducted by Georgi Atanasov near the mound. In one of the 

discovered features – a pit, another sword has been found – кат. № А 41, табло А XIV/2a-б. 

Mechislav Domaradski has published the results from the archaeological excavations 

conducted by him in the region of Tuzha, Stara Zagora. Two sets of armament have been found 

in mound 1, grave 3 and mound 3, grave 1, amongst which two swords – кат. № A 76-A 77, 

табла А XXVII/1а-б, А XXVII/2а-б, табло 14/5, 13.  

Georgi Kitov has studied burial mounds, located in the region of Doyrentsi and Smochan, 

Lovetch. In the discovered graves, two swords have been found – кат. № А 21, А 68, табла А 

VIII/2, A XVIV/2, табло 14/11. The results of the study have not been published.   
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Archaeological excavations have been carried out on four mounds that belonged to a 

necropolis, situated in the lands of Turnava, Vratsa. Five graves have been discovered in three 

of the mound embankments. The grave inventory consists of sets of weaponry and equipment, 

which include swords, as well - кат. № А 82-А 85, табла А XXVIII/3а-б, А XXIX/1-3. 

Gavrail Lazov has conducted archaeological excavations on a burial mound, located 

between the villages of Sheynovo and Yasenovo, Stara Zagora. A grave has been discovered, 

in the inventory of which there is a sword - кат. № А 90, табло XXXI/1а-б, табло 14/4. 

In the scientific studies highlighting the results from the archaeological research, there is 

information on the discovered swords, as well as on the remaining representatives of the 

weaponry and equipment sets; the features in which the finds have been discovered have been 

reviewed; the peculiarities of their deposition during the funerary rite have been noted.   

The museums in Bulgaria have allowed for the opportunity to organize post-excavation 

examination – their stocks are continuously enriched by archaeological material, discovered 

under different circumstances – agricultural and construction works.  

Bogdan Nikolov has a leading role in the investigations. In a separate scientific research 

project, information of the grave inventory discovered in different regions of Vratsa has been 

published: 

кат. № А 2-А 3, А 10, А 12, А 15, А 34, А 36, А 44-А 45, А 54, А 62-А 64, А 69, А 

80-А 81, А 87, 

табла А I/1-2, А IV/2-3, V/3а-б, А XII/2, А XIII/1, А XV/3, А XVIII/2а-б, А XXII/1 -

2а-б, А XXIII/1, А XXIV/3, А XXVIII/1-2, А XXX/1. 

Bogdan Nikolov has accounted for two sets of weaponry and equipment, discovered in 

the lands of Galatin and Sofronievo, Vratsa. Two swords are included in them - кат. № А 14, 

А 71, табло А V/2. 

In an independent scientific study, the archaeological material originating from three 

graves, accidentally discovered in the locality of Stublenski vrah near Sofronievo, Vratsa, have 

been published. The inventory of each of them includes a sword - кат. А 72-А 73, табло А 

XXV/1а-б, 2а-в. 

Bogdan Nikolov has published the grave inventory of graves, discovered during 

agricultural and construction activities in the lands of Osen and Koynare, Vratsa, Pleven 

District. Sets of weaponry and equipment that included swords have been deposited in them, as 

well - кат. № А 35, А 60-А 61, табла А XII/3а-в, А LXX/2а-б, А XXI/2-3.  

A set of weaponry and equipment from Oryahovo, Vratsa, has been published by Bogdan 

Nikolov, which includes a sword - кат. № А 59, табло А XXI/1. 

In Bogdan Nikolov’s archaeological investigations there is important information on the 

weaponry and equipment sets. A number of the swords have been published without any 

detailed description. The illustrative material is not one of great quality. Bogdan Nikolov is 

explicit on the point – the owners of the swords are of Thracian origin. The appearance of the 

swords has not resulted from the permanent settlement of the Celts in Southwest Bulgaria and 

the change of the ethnic composition of the population. His notion has been adopted by the 

remaining of the researchers of the Thracian cultural heritage. 

The existing information on the shape of the swords has been enriched by the scientific 

investigations of other authors, as well. In their publications, a short description of the weapons 

has been provided.  

Atanas Milchev has given accounts on a set of weaponry and equipment from Altimir, 

Vratsa, originating from a grave. The sword with кат. № А 1, which has been a part of the 

grave’s inventory, has been described in detail. 

Luydmil Getov has given accounts on a set of weaponry, consisting of an iron sword – 

кат. № А 32, табло А XI/5 and a bronze helmet, found in the region of Kazanlak, Stara Zagora. 
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In Georgi Aleksandrov’s study, a set of weaponry and equipment, discovered in a grave 

in the region of Stubel, Montana has been published, the inventory of which includes a sword - 

кат. № А 75, табло А XXVI/2а-б. The same study provides a description of another weapon – 

кат. № А 17, табло А VI/2a-б.  

Sonya Lazarova has published two swords – кат. № Б 2-Б 3, табла Б I/2, Б II/1, kept in 

the Historical Museum in Pleven. Their place of discovery is unknown.  

A few sets of weaponry and equipment are kept in the National Museum in Sofia. They 

include four swords, as well - кат. № A 47-A 50, табла A XVI/2, A XVII/1-2, A XVIII/1. Two 

of them have been published by Gavrail Lazov. 

Galena Radoslavova has given accounts on a set of weaponry that includes a sword - кат. 

№ A 23, табло A IX/2, discovered in the vicinity of Ezerche, Razgrad. 

In Neli Tancheva-Vasileva's publication, it has been noted that six swords originated from 

the region of Cabyle. Two of them - кат. № A 26-A 27, табло A X/2-3, are from graves. The 

origin of the remaining four - кат. № A 28-A 31, табло A XI/1-4 is unknown. 

Yordan Anastassov has published three swords - кат. № A 56-A 58, табла A XIX/2, A 

XX/1-2 originating from the region of Novo Selo, Veliko Tarnovo. Their exact provenance is 

unknown. 

A significant number of swords, discovered in Northwest Bulgaria, has been published 

(Торбов 2000): 

кат. № A 7, A 16, A 19-A 20, A 24, A 38-39, A 46, A 55, A 67, A 86, A 89, Б 1, 

табла A III/1а-б, A VI/1a-б, A VII/2, A VIII/1, A X/1, A XIII/2, 3а-б, A XVI/1, A XIX/1, 

A XXIV/1, A XXIX/4, A XXX/3, Б I/1. 

A set of weaponry and equipment that includes a sword - кат. № Б 7, табло Б IV/1а-б is 

kept in Römisch-Germanischen Zentralmuseums – Mainz (RGZM). The exact place of its 

discovery is unknown, but it has been suggested that it has originated from a grave, unearthed 

in Northwest Bulgaria. 

 

A number of the swords belong to private assemblages and collections. In separate 

scientific research projects, they have been published along with illustrative materials.  

“Vatevi” assemblage holds 16 swords (Торбов 2016, XV-XVIII; Torbov 2018, XV-

XVIII): 

кат. № В 1-16, 

табла В I/1а-б, В II/1а-б, 2а-б, В III/1а-б, 2а-б, B IV/1-3, B V/1а-б, B VI/1а-в, B 

VII/1а-в, B VIII/1-3, B IX/1а-в, B X/1а-в, B XI/1а-в, B XII/1-4, B XIII/1а-в, B XIV/1а-в, B 

XV/1а-в, B XVI/1а-в, B XVII/1-4, B XVIII/1а-в, B XIX/1а-в, B XX/1а-г, B XXI/1а-в, B 

XXII/1а-в, B XXIII/1а-б, 2а-в, B XXIV/1а-б, 2а-б, B XXV/1а-г.  

The weapon with кат. № В 17, табло B XXVI/1, belongs to the private collection of 

Zheni Staykova and Nikolay Nikolov. 

Two of the swords - кат. № В 18-19, табла B XXVI/2, XXVII/1а-в, B XXVIII/1а-г, B 

XXIX/1a-д, табло 14/14 are from the “Ares” collection.  

 

Separate well-preserved weapons have attracted a long-lasting scientific interest. 

Accounts on a sword - кат. № А 74, табло А XXVI/1а-б, discovered in the region of 

Stara Zagora, have been given in a number of publications. 

The sword from Pavolche, Vratsa – кат. № I/А 63, табло А XXII/2а-б, табло 14/2, is 

also a subject of scientific research. Its scabbard has attracted special attention, due to the fact 

that it has engraved decoration. 

Detailed information has been published on a sword - кат. № Б 6, табло Б III/1а-в, табло 

14/3, kept in the Historical Museum in Ruse. 
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Scientific papers aiming to summarize all the information have been published. Margarita 

Taceva-Hitova’s article presents information on the swords, discovered in Bulgaria (Taceva-

Hitova 1978). 

Yordan Anastassov has published archaeological material from the Archaeological 

Museums in Shumen and Ruse. He has paid special attention to the swords – кат. № А 40-41, 

Б 6, табла А XIV/1, 2а-б, Б III/1а-в that are kept there. 

Separate publications have been dedicated to swords, discovered in Northwestern 

Bulgaria (Торбов 2000; Торбов 2005а). Their shape and the specifics of their decoration have 

been reviewed (Torbov 2005 в). 

Mechislav Domaradski's monography is dedicated to the cultural-historical heritage of 

the Celts. He has reviewed several significant topics related to their invasion and settlement 

on the Balkan Peninsula. The author has analyzed the origin and constitution of the armament, 

an integral part of which are the swords (Домарадски 1984, 36-39, 141-142, рис. 10-11, 35-

37). 

In Nikola Theodossiev’s PhD thesis, a number of archaeological materials have been 

described, including the swords from Northwest Bulgaria. A large number of them originated 

from graves and the author has reviewed their inventory in the context of the Thracian funerary 

rites (Теодосиев 1998; Theodossiev 1996; Theodossiev 2000). 

The issues relating to the technical manufacture of the sword discovered in Bulgaria is 

also a theme in the scientific literature (Vasilev/Petrov 1978, 338-343). 

Zenon Wozniak has analyzed the finds of La Tène provenance, originating in the eastern 

parts of the Balkan Peninsula. Two chronological groups have been defined. The first one is 

from the period – 4th-3rd century BC and is defined by the Celtic invasion and the existence of 

the country with the capital of Tylis. The second one is from the 2nd century BC – 1st century 

AD and is connected to the socio-economic affluence of the Celtic tribes – Scordisci, settled on 

the Balkans. The cultural group of Padea-Panagyurski Kolonii has been defined as a result of 

the review of the archaeological material, which includes swords (Домарадски 1984, 8; 

Wozniak 1974; Wozniak, 1976). 

The review of scientific investigations, dedicated to swords discovered in Bulgaria, has 

led to the formation of significant conclusions. The weapons fall within sets of weaponry and 

equipment, originating on the territory of Ancient Thrace to the south of the Danube and to the 

east of the Timok. They have been manufactured by Thracian craftsmen that had admirable 

professional skills. The emergence of swords, similar to the La Tène prototypes, is a result of 

the presence of foreign influence. Some of them are a product of local manufacture. Their use 

has been imposed by the changes in military tactics that resulted from the settlement of the Celts 

on the Balkan Peninsula. Their invasion has not lead to a permanent settlement and has not 

changed the character of traditional Thracian culture (Николов 1965; Николов 1981; Николов 

1990; Торбов 1997; Торбов 1998; Торбов 2000; Торбов 2003; Торбов 2005а; Торбов 2005в; 

Торбов 2005г; Торбов 2005д; Торбов 2018; Torbov 1998; Torbov 2004). 

 

The significance of the sword as an offensive weapon has been defined by the weaponry 

and equipment sets originating from the neighbouring Balkan countries, as well. 

Information on swords discovered on Serbian territory is presented in the scientific 

research papers of Jovan Todorović (Todorović 1965; Тодоровиħ 1966, 156, т. V/15-16; 

Тодоровиħ 1967, 194, сл. 3; Тодоровиħ 1974, 79, 82, сл. 1-2). 

The results from the investigation of the necropolis in the residential district of 

Karaburma, Belgrade, are of great importance. The ethnic origin of the buried is connected to 

the Celtic tribal community of the Scordisci. As a result of the discovered inventory, the graves 

have been defined as belonging to separate periods. Those of them, which include swords, are 
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from Period III (280-85 BC), first phase (280-200 BC), second phase (200-85 BC), period IV 

(85 BC – 15 AD), (Todorović 1972). 

Marija Jovanovic has also published archaeological materials of La Tène origin, amongst 

which swords, as well (Jовановиħ 1991, 29, 33, т. I/1-2; Jовановиħ 1993, 42, 45, т. II/5; 

Jоvanović 2003, 288-290, 298-299, т. II/3-4, III/1-5, V/2).  

Information on the discovered weapon is evident in Petar Popović’s publications, as well 

(Поповиħ 1991, 166-171, сл. 1/1-2, 2/1-2, 4/10; Поповиħ 1994, 52-53, сл. 1-2; 

Поповиħ/Сладиħ 1997, 101-111, сл. 2/3-5, 3/1-2; Поповиħ 2010, 85-86, сл. 1, т. I/1а-d, II/1a-

b, III/1a-b). 

The analysis of the archaeological material of La Tène origin has led to the formation of 

two groups on the Balkan Peninsula – eastern and western. They correspond to LT B2 - LT D. 

The eastern group is located on the territory of modern-day Serbia (Bozic 1981; Božič 2008; 

Guštin 1977; Guštin 1984). 

A large part of the archaeological material attests for the political and cultural formation 

of the Celtic tribal community – Scordisci. Its core is located in and around the region between 

the rivers Sava and Drava. During the 3rd century BC, it reached a new peak in its socio-

economic development (Поповиħ/Сладиħ 1997; Jоvanović 1992; Popović 1987а; Popović 

1987b; Popović 1993; Popović 1999; Popović 2002; Popović 2004; Popović 2006; Popović 

2009; Todorović 1974).  

 

Graves with swords found in them have been discovered on the territory of Romania, as 

well.  

Constantin Nicolăescu-Plopşor has published sets of weaponry and equipment. Their 

inventory includes weapons originating from the regions of Călăraşi, judeţul Călăraşi; Corlate, 

Gogoşiţa, Orodel, judeţul Dolj; Drobeta-Turno Severin, Gârla Mică, Şimian, judeţul Mehedinți 

and Dobrosloveni, judeţul Olt. (Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 18-30, pl. I/3, II/1, III/1, IV/1-

2, 4, 9, 13, V/12), (Табло 9, Табло 10). 

In the scientific investigations, there is information on swords, discovered on Romanian 

territory (Bondoc 2008-2009, 140-141, fig. 1/1-2; Bondoc 2010, 252-253, fig. 1-7; Rustoiu 

1994; Rustoiu/Sîrbu/Ferencz 2002, 112, 115, fig. 6a-b; Rustoiu 2013, 213, fig. 1, 9; 

Sîrbu/Borangic 2015, 371-372, fig. 1/2, 2/1; Vulpe 1976, 201-203, fig. 13). 

Aurel Rustoiu discussed the issues relating to the weapon, used by the Dacians. 

Analogues have been cited from the neighbouring Balkan countries. The crucial place that 

swords hold in the weaponry and equipment sets has been defined (Rustoiu/Sîrbu 1999; Rustoiu 

2001; Rustoiu 2002; Rustoiu 2006; Rustoiu 2007; Rustoiu 2008; Rustoiu 2016; Rustoiu 2018). 

The scientific investigations of Valeriu Sîrbu, connected to the Dacian tribal community 

include accounts on the results from the conducted archaeological excavations. A number of 

issues relating to the discovered swords on the territory of Romania have been addressed (Sîrbu 

1993; Sîrbu 1994; Sîrbu 1996; Sîrbu/Rustoiu/Crăciunescu 1999; Sîrbu/Florea 2000; Sîrbu 

2006; Sîrbu/Arsenescu 2006; Sîrbu/Luca/Roman 2007a; Sîrbu/ Luca/ Roman/ Purece/ 

Diaconescu/ Cerişer 2007b; Sîrbu 2011; Sîrbu/Dăvâncă 2012; Sîrbu/Roman 2013; 

Sîrbu/Borangic 2015; Sîrbu/Borangic 2016a; Sîrbu/Borangic 2016b).  

Different aspects of the issues relating to the weaponry of the Dacians are discussed in 

Cătălin Borangic’s publications (Borangic 2008a; Borangic 2008b; Borangic 2009a; Borangic 

2009b; Borangic 2009c; Borangic 2013; Borangic/Paliga 2013; Borangic/Bặdescu 2014; 

Borangic 2014a; Borangic 2014b; Borangic/Bădescu 2014, 72-75; Borangic/Berzovan 2015; 

Borangic/Marius/Marius 2015; Borangic/Barbu 2017). 

The emergence of a number of swords to the north of the Danube is described in the 

Romanian scientific literature as resulting from the development and autonomization of the 

Dacian tribal community. The presence of Celtic cultural impact on the territory of modern-day 
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Romania as a result of the established closed contact with the population inhabiting the territory 

to the south of the river has been recognized. 

Different stances on the origin of the swords discovered on the Balkans have been formed. 

They are in accordance with the already existing notions of the cultural heritage of the Thracians 

for Bulgaria, of the Celts-Scordisci for Serbia and the Dacians for Romania. Their formation is 

subordinate to the existing traditions in the Bulgarian, Romanian and Serbian historiography. 

These notions have defined the ethnic origin of the contemporary nations on a territory, 

included in frontiers within the borders of the Balkan Peninsula. 

 

CHAPTER TWO defines the peculiarities in the shape of the swords and their 

decoration. In the scientific literature, there is no detailed division of the Late Iron Age (5 th-1st 

century BC) into separate periods on accounts of the complete analysis of the archaeological 

finds discovered on Bulgarian territoriy. This fact imposes the application of a chronological 

system, characteristic of the La Tène culture for the assessment of the swords from Bulgaria. 

The scientific approach applied in this current study does not question the significance of the 

Thracian cultural heritage. A large number of the weapons have been manufactured locally and 

the ethnic origin of their owners is indisputable. 

The previously conducted analysis of the shape of each sword has led to them being 

assessed as belonging to two main periods LT C and LT D. In the scientific literature for Serbia 

– a close one from a territorial point of view, two schemes have been defined, reflecting the 

development of the weapons - Middle La Tène (Bozic 1981, 318-319, Т. 2/19; 7/1, 7, 10/4-5) 

and Late La Tène (Bozic 1981, 319-321, Т. 3/30). There are similarities between the specimens 

found on Bulgarian lands and those originating from the territory to the west of the Timok. This 

circumstance has contributed to the dating of the swords from Bulgaria. 

 

Middle La Tène scheme: point – sharp; a ridge – located on each side of the blade; guard 

– arcuate shape; metal part of the hilt – flat; scabbard – specific shapes of the elements that 

solidify its two flat pieces – they allow for the specimens to be defined as belonging to the two 

phases of the Middle La Tène period – LT C1 and LT C2. 

Late La Tène scheme: point – well-rounded; central ridge with two parallel fullers – 

located on both sides of the blade; guard – arcuate shape; metal part of the hilt – squared with 

a rhomboid cross-section; scabbard – specific shapes of the elements that solidify its flat pieces 

– they allow for the specimens to be defined as belonging to the two phases of the Late La Tène 

period – LT D1 and LT D2. 

In this current study, some important points have been raised regarding a number of 

swords. They are fragmented and there are no accounts on their original form. They have been 

manufactured in different workshops and combinations of earlier and later shapes are in 

evidence. The conducted thorough examination of the swords from Bulgaria has enabled these 

circumstances to be taken into account, which in turn helps to avoid mistakes in relating the 

specimens to separate periods. 

A number of the swords found in Bulgaria are shaped in a characteristic of the Middle La 

Tène period and have a well-formed sharp point: 

кат. № А 23-А 24, А 41, А 63, А 65, А 76, А 87, А 90, Б 6, В 1, В 2-В 5, В 12, 

табла А IX/2, А X/1, А XIV/2а, А XXII/2а, А XXIII/2, А XXVII/1а, А XXX/1, А 

XXXI/1а, Б III/1а, B I/1a, В II/1a, 2a, B III/1a, В IV/1-3, B V/1а-б, B VI/1а-б, В VII/1а-б, B 

VIII/1, B IX/1а-б, B XVII/1, B XVIII/1а-б. 

Three of the swords form a separate group – кат. № B 6-B 8, табла B VIII/2-3, B X/1а-

б, B XI/1а-б, B XII/1, B XIII/1а-б. The blade of each of them is narrowed by two well-defined 

arcs before reaching the point, which is sharp. Two possibilities are in evidence: the swords 
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form a separate, independent variation – where the blades have a specific shape; the weapons 

have been subject to further treatment with an abrasive tool after their discovery. 

A special characteristic of the swords of LT C is the emergence of a ridge on each of the 

two sides of the blade, which has a rhomboid cross-section: 

кат. № А 23, А 65-А 66, А 76, А 87, А 90, Б 6, В 1-В 8, В 12, В 17, 

табла А IX/2, А XXIII/2-3а, А XXVII/1а, А XXX/1, А XXXI/1а, Б III/1а, B I/1a, В 

II/1a, 2a, B III/1a, B IV1-3, B V/1а-б, B VI/1а-в, B VII/1а-в, B VIII/1-3, B IX/1а-в, B X/1а-

в, B XI/1а-в, B XII/1, B XIII/1а-в, B XVII/1, B XVIII/1а-в, В XXVI/1. 

Two of the swords have an unusual shape of the blade. On each of its sides, there is a 

ridge with two shallow fullers – кат. № A 24, A 63, табла A X/1, A XXII/2а. Their appearance 

is caused by the need for the blade to be additionally stabilized. It marks the transition towards 

weapons, characteristic of the Late La Tène period which have been manufactured in a similar 

manner.  

The LT C swords have a guard: 

кат. № A 40-A 41, A 66, A 76, A 87, A 90, Б 6, В 3-В 8, В 12, 

табла А XIV/1, 2a-б, А XXIII/3а, А XXVII/1а, А XXX/1, А XXXI/1а, Б III/1а-б, B 

IV/2-3, B VI/1а-в, B VII/1а-в, B VIII/1-3, B IX/1а-в, B X/1а-в, B XI/1а-в, B XII/1, B XIII/1а-

в, B XVII/1, B XVIII/1а-в. 

The metal part of the grip of the swords of the Middle La Tène period is usually flat and 

has a rectangular cross-section: 

кат. № А 23-А 24, А 40-А 41, А 63, А 76, А 90, Б 6, B 1-B 8, B 12, B 17, 

табла А IX/2, А X/1, А XIV/1, 2а-б, А XXII/2а, А XXVII/1а, XXXI/1а, Б III/1a, B 

I/1a, В II/1a, 2a-б, B III/1a, B IV/1-3, B V/1а-б, B VI/1а-в, B VII/1а-в, B VIII/1-3, B IX/1а-

в, B X/1а-в, B XI/1а-в, B XII/1, B XIII/1а-в, B XVII/1, B XVIII/1а-в, B XXVI/1. 

There is one exception – the specimen with кат. № A 65, табло A XXIII/2. The metal 

part of the grip has a square cross-section. Probably, this specimen has been manufactured in 

a different workshop. 

 

The metal part of the swords’ grip ends with a pommel. The pommel of the weapon with 

кат. № В 1, табла B I/1a, В II/1a, 2a-б, B III/1a is a curved plate with embossed decoration. 

The shape of the pommels of the specimens with кат. № A 40-A 41, табло A XIV/1-2а-б is 

similar to the shape of a cylinder. The pommel of the specimens with кат. № I/A 65-A 66, 

табло A XXIII/2-3а is a curved plate which resembles a horseshoe.  

There is a stamp of the producer on one side of the blade of the sword with кат. № B 12, 

табла B XVII/1, B XVIII/1а-в. It is a punched dot, enclosed by an engraved circle that consists 

of two separate short arcs. Stamped weapons have been found in Ukraine and Serbia 

(Szabó/Petres 1992, cat. # 1, 9, 11, 26, 132, Pl. 1, 11/2, 11/1, 25, 121/2). The lack of additional 

similarities has hindered the definition of the manufacturer of the specimen with кат. № B 12, 

табло B XVII/1. 

 

A number of the Middle La Tène swords have scabbards. In the scientific literature, there 

is a description of their construction. The scabbard consists of two flat pieces. The two long 

sides of one of them (the posterior) are curved and enfold the other one (the anterior).  

One weapon has a well-preserved scabbard - кат. № B 1, табла В I/1б, В II/1б, B III/1б, 

2а-б, табло 14/1. The sword belongs to a private collection and its discovery has not been 

documented. This fact has impeded the dating of the weapon. Initially, the sword has been 

defined as belonging to LT B2 (Торбов 2012б; XV-XVI, кат. № VI/1; Torbov 2018, XV-

XVI, cat # VI/1). It may have been produced later. One of the ends of the scabbard, which 

enfolds the point of the blade, is elongated. Its shape is similar to the shape of the swords that 
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belong to the first phase of the Middle La Tène period (Lejars 1994, 21, 42, 44, 153, cat. # 

GSA 1610, 1612, 1782 E, 1993, 2143, 2580, 2593 A, 2666).  

The decoration on the sword with кат. № B 1, табла В I/1б, В II/1б, B III/1б, 2а-б, 

табло 14/1, is characteristic of the swords of Central Europe, which are bearers of a specific 

rich style of decoration. It is widely developed during LT C (Rapin 2000; Szabó/Petres 1992). 

The cited examples of scabbards of weapons from Central Europe – Hungary, Slovenia and 

Croatia attest for the origin of the weapon with кат. № B 1, табла В I/1а-б, В II/1а-б, 2а-б, B 

III/1а-б, 2а-б, табло 14/1. It has not been manufactured on the territory of modern-day 

Bulgaria. Probably, its owner was a representative of the Celtic ethnic community from Central 

Europe. 

One of the swords – кат. № А 63, табло А XXII/2 б, табло 14/2, has a damaged 

scabbard. The manner in which the element which is for hanging in on a belt is fastened is 

characteristic of the LT C1 (Megaw/Megaw/Theodossiev/Torbov 2000, 27-31, 34-41, fig. 1-

5). The weapon ornamentation is full of engravings and the decoration is characteristic of the 

weapons, found in Hungary (Megaw/Megaw/Theodossiev/Torbov 2000, 31-41, fig. 6-11; 

Szabó/Petres 1992, cat. # 91, 112, 116, Pl. 91, 113, 114).  

The analysis of the shape of the sword with кат. № Б 6, табло Б III/1а, в, табло 14/3 

has allowed for it to be defined to LT С2. The scabbard of the weapon also has engraved 

decoration. It has been suggested that its two flat pieces belong to older weapons, produced 

during LT B2 or the beginning of LT C1, at the latest (Аnastassov 2007, 169-173, 186-187, 

fig. 3-7). 

The fragmented scabbards include the element, which served the purpose of enabling it 

to be hung to a belt. It is not preserved on a part of the weapons which has made it difficult for 

them to be defined as belonging to either phase of LT C. The same applies for the lower end 

of the scabbard that enfolds the point of the blade. It is well-preserved at the sword with кат. 

№ А 90, табло А XXXI/1 б, табло 14/4 and its shape has allowed for the weapon to be defined 

as belonging to LT C2. One element of a sword scabbard has been discovered by chance - кат. 

№ А 86, табло А XXIX/4. It is characteristic of LT С2, as well.  

 

A large number of the swords, discovered in Bulgaria, are shaped in a manner, 

characteristic of the Late La Tène scheme of the Celtic armament. They have a rounded point 

of the blade (Схема 1):  

кат. № А 5, А 7, А 10, А 12, А 15-А 20, А 33, А 38, А 49-А 50, А 55, А 59, А 62, А 

64, А 68, А 72-А 73, А 75, Б 2, Б 7, В 9, В 13, В 15-В 16,  

табла А II/1б, А III/1а, А IV/2-3, А V/3а, А VI/1a-2а, А VII/1-2, А VIII/1, А XII/1, А 

XIII/2, А XVII/2, А XVIII/1, А XIX/1, А XXI/1, А XXII/1, А XXIII/1, А XXIV/2, А 

XXV/1а-2в, А XXVI/2a, Б I/2, Б IV/1б, B XII/2, B XIV/1а-б, B XVII/2, 4, B XIX/1а-б, B 

XXI/1а-б, B XXII/1a, B XXIII/1a, 2a, B XXIV/1a. 

One can get an idea of the shape of the point of the sword with кат. № А 71 from a 

photograph in the publication. 

There are a few exceptions – the weapons have a sharp point: 

кат. № A 22, A 32, Б 3, В 11, табла А IX/1a, А XI/5, Б II/1, B XII/4, B XVI/1а-б. 

Two possibilities are in evidence regarding the shape of their blade. The first one is 

determined by the already existing continuity from the weapons from the earlier period - LT 

C. The second one is determined by the skills of the manufacturers and their clients’ demands. 

 

On each side of the blade of the swords from Bulgaria, there is a ridge with two parallel 

fullers (Схема 1): 
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кат. № А 2, А 5, А 7, А 9-А 10, А 12, А 14-A 20, А 22, А 32-А 34, А 36, А 38-А 39, 

А 44, А 46-А 50, А 54-А 55, А 59-А 60, А 62, А 64, А 67-А 69, А 72-А 73, А 75, А 80-А 

82, Б 1-Б 5, Б 7, В 9, В 11, В 13-В 16, В 18, 

табла А I/1, А II/1а-б, А III/1а, А IV/1-3, А V/2-3а, А VI/1a, 2а, А VII/1-2, А VIII/1, 

А IX/1a, А XI/5, А XII/1-2, А XIII/1, 2, 3а, А XV/3, А XVI/1-2, А XVII/1-2, А XVIII/1-2а, 

А XIX/1, А XXI/1-2, А XXII/1, А XXIII/1, А XXIV/1-3, А XXV/1а, 2а, в, А XXVI/2а, А 

XXVIII/1, 2, 3а-б, Б I/1-2, Б II/1-3, Б IV/1б, B XII/2, 4, B XIV/1а-в, B XVI/1а-в, B XVII/2-

4, B XIX/1а-в, B XX/1а-в, B XXI/1а-в, B XXII/1a, B XXIII/1a, 2a-в, B XXIV/1a, B XXVI/2, 

B XXVII/1а-в.  

Information on the existence of fullers on the weapons with кат. № А 1, А 11, А 25, А 

71, А 78 has been derived from the scientific literature.  

The fullers of a part of the specimens are concave, shaped during the final stage of their 

manufacture (Схема 1): 

кат. № А 2, А 5, А 7, А 14, А 33, А 44, А 64, А 67-A 68, А 75, Б 4, В 16, 

табла А I/1, А II/1а, А III/1а, А V/2, А XII/1, А XV/3, А XXIII/1, А XXIV/1-2, А 

XXVI/2а, Б II/2, B XXII/1a, B XXIII/1a, 2a-в, B XXIV/1a.  

They serve a decorative purpose, as well – they have been placed in separate rows at the 

swords with: кат. № А 44, А 67-A 68, табла А XV/3, А XXIV/1-2. 

 

The swords from LT D have a pommel that projects onto three arcs (Схема 1): 

кат. № А 7, А 9-А 10, А 15-А 22, А 32-А 33, А 38, А 47-А 50, А 54, А 59, A 68, А 

73, А 82, А 84-А 85, Б 4-Б 5, Б 7, В 9, B 11, B 13, B 16, B 18,  

табла А III/1а, А IV/1-2, А V/3а, А VI/1a-б, 2a, А VII/1-2, А VIII/1-2, А IX/1a, А 

XI/5, А XII/1, А XIII/2, А XVI/2, А XVII/1-2, А XVIII/1-2а, А XXI/1, A XXIV/2, А 

XXV/2а-б, А XXVIII/3а-б, А XXIX/2-3, Б II/2-3, Б IV/1a-б, В XII/2, 4, В XIV/1а-в, B 

XVI/1а-в, B XVII/2, B XIX/1а-в, B XXII/1a, B XXIII/1a, 2a-в, B XXIV/1a, B XXVI/2, B 

XXVII/1а-в.  

A few pommels are kept in the stock of the Regional Museum of Vratsa. They came 

from swords, which have been preserved, but it has not been recorded which pommel belongs 

to which weapon: кат. № Г 1-Г 5, табла Г I/1-5, Г II/1-5. 

 

The metal part of the grip is squared with a rhomboid cross-section (Схема 1): 

кат. № А 5, А 10, А 12, А 15, А 17-А 20, A 22, А 32-А 34, А 36, А 38-А 39, А 44, А 

48-А 50, А 54-А 55, А 59-А 60, А 62, А 68-А 69, А 72-А 73, А 75, А 80-А 82, А 84, Б 1-Б 

2, Б 4-Б 5, Б 7, B 11, B 13-B 16, B 18,  

табла А II/1а-б, А IV/2-3, А V/3а, А VI/2а, А VII/1-2, А VIII/1, А IX/1a, А XI/5, А 

XII/1-2, А XIII/1, 2, 3а, А XV/3, А XVII/1-2, А XVIII/1, 2а, А XIX/1, А XXI/1-2, А XXII/1, 

А XXIV/2-3, А XXV/1а, 2а-в, А XXVI/2a, А XXVIII/1, 2, 3б, А XXIX/2,  

Б I/1-2, Б II/2-3, Б IV/1а-б, B XII/4, B XVI/1а-в, B XVII/2-4, B XIX/1а-в, B XX/1а-в, 

B XXI/1а-в, В XXII/1a, B XXIII/1a, 2a-в, B XXIV/1a, B XXVI/2, B XXVII/1а-в.  

The information on its shape on two of the weapons - кат. № А 1, А 11, А 78, has been 

obtained from scientific publications. 

The manufacture of the metal part of the grip is subject to the necessity of additional 

strengthening of the sword. The ridge, located on each side of the blade transitions into two 

similar ones, located on the grip. 

Two exceptions are in evidence – the metal part of the grip has a different shape: flat, 

with a rectangular cross-section - кат. № А 7, А 16, табла А III/1а, А VI/1a-б; rounded or 

with a nearly circular cross-section – кат. № A 21, А 67, табла A VIII/2, А XXIV/1; four-

edged with a square cross-section - кат. № Б 3, B 9, табла Б II/1, B XII/2, B XIV/1а-в. 
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The pommels of the metal part of the grip have different shapes (Схема 1): similar to a 

globe –  

кат. № А 5, А 7, А 12, А 15, А 18-А 19, А 36, А 44, А 48, А 82, Б 7, B 11,  

табла А II/1а, А III/1а, А IV/3, А V/3а, А VII/1-2, А XIII/1, А XV/3, А XVII/1, А 

XXVIII/3а-б, Б IV/1а-б, B XII/4, B XVI/1а-в;  

similar to a segment of a globe -  

кат. № А 16, А 20, А 60, А 73, А 75, Б 1, 

табла А VI/1б, А VIII/1, А XXI/2, А XXV/2а-в, А XXVI/2а, Б I/1;  

similar to a cylinder -  

кат. № А 22, А 33, А 84, Б 2, В 9, 

табла А IX/1a, А XII/1, А XXIX/2, Б I/2, В XII/2, В XIV/1а-в; 

similar to a truncated cone -  

кат. № А 10, А 39, А 72, B 13,  

табла А IV/2, А XIII/3а, А XXV/1а, B XVII/2, XIX/1а-в. 

 

In the scientific literature, there is information on the scabbards of the swords from 

Bulgaria (Схема 2, Схема 3). Each has special constructional features, similar to those of the 

earlier specimens. It consists of two flat pieces and the two long sides of one of them (the 

posterior) are curved in a manner that allows them to enfold the other one (the anterior one), 

(Схема 2, Схема 3). This manner of fastening has been observed in the scabbard fragments 

with - кат. № Г 7, табла Г VI/1а-д, Г VII/1а-д. 

 

The upper end of the scabbards has an arcuate element, fastened to the anterior piece 

(Схема 2): 

кат. № А 7, А 9, А 15, А 17, А 19, А 39, А 47-А 50, А 72, А 82, А 84, Б 7, В 16, B 18, 

табла А III/1б, А IV/1, А V/3б, А VI/2б, А VII/2, А XIII/3б, А XVI/2, А XVII/1-2, А 

XVIII/1, А XXV/1б, А XXVIII/3а-б, A XXIX/2, Б IV/1а, В XXII/1б, B XXIII/1б, B 

XXIV/1б, 2а-б, B XXVI/2, B XXVII/1а-б.  

This element is well-preserved in different parts of scabbards, kept in the Regional 

Historical Museum in Vratsa:  

кат. № Г 6-Г 10, Г 12,  

табла Г III/1a, 2а, Г IV/1a, Г V/1a, Г VI/1а, Г VII/1а, Г VIII/1а, 2а, Г IX/1а, Г X/1а, Г 

XI/2а, ГXII/2а. 

 

A large number of the swords are decorated with a separate element consisting of two 

curved flat pieces, connected with two embossed S-shaped elements (Схема 2). It is 

characteristic of the LT D1 weapons: 

кат. № А 9, А 15, А 19, А 22, А 47-А 49, А 54, А 72, А 82, А 84-А 85, Б 3, Б 7, B 18,  

табла А IV/1, А V/3б, А VII/2, А IX/1a, А XVI/2, А XVII/1-2, А XVIII/2б, А XXV/1б, 

А XXVIII/3а-б, А XXIX/2-3, Б II/1, Б IV/1а, B XXVI/2, B XXVII/1а-б. 

The weapon with кат. кат. № А 71 has this element – a photograph from the publication. 

It is preserved on scabbard fragments kept in the Historical Museum in Vratsa:  

кат. № Г 9-Г 10,  

табла Г III/2а, Г V/1а, Г VIII/2а, Г X/1a. 

There are differences in evidence in two of the specimens: three embossed S-shaped 

ornaments with кат. № А 16, табло А VI/1a, табло 14/10; two S-shaped ornaments with a 

circle located between them – кат. № В 16, табла В XXII/1б, B XXIII/1б, B XXIV/1б, 2а-б, 

табло 14/9, (Схема 2). The development of scabbard decoration can be observed on these two 

swords. The modifications have not led to any constructional changes in the element.  
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The swords have scabbards with a preserved element for hanging on a belt, the shape of 

which is characteristic of LT D1, (Схема 3): 

кат. № А 7, А 9, А 13, А 15-А 16, А 19, A 21-А 22, А 47-А 50, А 54, А 82, А 85, Б 3, 

Б 7, В 16, B 18, 

табла А III/1б, А IV/1, А V/1, 3б, А VI/1б, А VII/2, A VIII/2, А IX/1б, А XVI/2, А 

XVII/1-2, А XVIII/1-2а, А XXVIII/3б, А XXIX/3, Б II/1, Б IV/1б, В XXII/1б, B XXV/1а-б, 

B XXVI/2, B XXVII/1а, в. 

It is well-preserved in the weapons with кат. № А 1, А 62, А 84 – information from the 

publication.  

Fragments of scabbards with this element are kept in the stocks of the Historical Museum 

in Vratsa:  

кат. № Г 6, Г 8, Г 13,  

табла Г I/6, Г II/6, Г III/1б, Г IV/1б, Г VIII/1б, Г IX/1б.  

 

The swords from Bulgaria are notable for their well-solidified scabbard chapes, and their 

shape is characteristic of LT D1 (Схема 2, Схема 3): 

кат. № А 9, А 16, А 35, А 47-А 50, А 54, A 68, А 82, А 85, Б 7, В 14, В 16, 

табла А IV/1, А VI/1б, А XII/3в, А XVI/2, А XVII/1-2, А XVIII/1-2б, A XXIV/2, А 

XXVIII/3а-б, А XXIX/3, Б IV/1а-б, В XVII/3, B XX/1а-г, В XXII/1б-в, XXIII/1б, B 

XXIV/1б, 2а-б, B XXV/1а, г. 

The shape of the scabbards with кат. № А 62, А 71 has been documented with 

photographs in the publications. 

A few scabbard fragments are kept in the Historical Museum in Vratsa:  

кат. № Г 8-Г 9, Г 11-Г 12,  

табла Г III/2б, Г V/1б, Г VIII/1в, Г IX/1в, Г XI/1a-б, 2б, Г XII/1a-б, 2б. 

The better-preserved specimens attest for the manufacturing process. There is a third 

piece placed on top of the two other flat pieces of the scabbard, and it has been curved in a 

manner that allows it to squeeze them. It has two elements with a round shape, riveted to the 

obverse flat piece (Схема 2). The reverse side of the scabbard is well-solidified, as well. The 

two parallel ends of the curved piece are connected via horizontal bands (Схема 3). It has eight 

additional elements with triangular shapes. Four of them press on the obverse flat piece (Схема 

2). The rest stabilize the other one, which forms the reverse part of the scabbard (Схема 3). 

The chapes of the scabbards with кат. № А 16, A 68, табла А VI/1б, A XXIV/2, табло 

14/10-11 differ from the rest. They have an additional element (a protuberance) which does not 

serve any practical purposes. 

An opinion has been established in the Bulgarian literature that the shape of the point of 

the blade is the most important criterium for assessment. However, it is not the only indicator 

of dating. The other features are of great significance, as well. The most important one amongst 

them is the presence of a well-defined ridge with parallel fullers, located on each side of the 

blade. 

The thorough review of the shape of the separate components of the swords and their 

scabbards has led to corrections in the dating of some of the swords. In the literature, they have 

been defined as belonging to LT C, however, they should be defined as belonging to LT D: 

кат. № А 1. А 17-А 18, А 22, А 32-А 33, 

табла А VI/2а, А VII/1, А IX/1a, А XI/5, А XII/1. 

An example of an integrated approach is the definition of the appurtenance of the swords 

with кат. № А 42-А 43, табло А XV/1а-б, 2 to LT С. Their points have not been preserved 

therefore their shape could not be determined. Their blades have a ridge, and the metal part of 
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the grip is flat. The preserved part of the pommel of one of the weapons has a shape of an 

arched plate. The listed features are characteristic of the weapons from the Middle La Tène 

Period. The same applies to the scabbards. The elements for hanging on a leather belt have 

ribbons which further solidify its two flat pieces – they are also characteristic of LT C. 

 

In some instances, defining the swords has been hindered due to the fact that the swords 

have been damaged by corrosion or because there are missing pieces. 

Swords, perhaps dating to TL C: 

кат. № A 3, А 8, А 56-А 58, А 61, А 89, Б 9, B 10, 

табла A I/2, А III/2, А XIX/2, А XX/1-2, А XXI/3, А XXX/3, Б V/2а-б, В XII/3, В 

XV/1а-в. 

Swords, perhaps dating to LT D: 

кат. № А 4, А 88, табла А I/3, А XXX/2. 

Swords, which could not be defined as dating to either LT C or LT D: 

кат. № А 26-А 31, табла А X/2-3, А XI/1-4. 

The shape of the specimen with кат. № А 35, табло А XII/3а-в is slightly unusual. The 

sword and the element of its scabbard, that serves the purpose of allowing it to be hung on a 

belt, are characteristic of LT C. The lower end of the scabbard is typical of LT D. This may be 

a mistake in publication – a chape of the scabbard of another sword is likely to have been 

added. 

 

A separate group is formed by a few swords that are similar to those of the Roman army, 

but their shape is evidently influenced by the La Tène armament:  

кат. № А 6, А 51, А 70, А 74, А 77, B 19, 

табла A II/2а-б, A XXIV/4, A XXVI/1а-б, А XXVII/2а-б, B XXVIII/1а-г, B XXIX/1a-

д.  

It is not possible to conduct a thorough analysis of the weapons from Bulgaria – they are 

damaged. The point is sharp, but there is a lack of information about the remaining 

characteristics of the shape. Two of the swords are better-preserved in comparison to the rest 

- кат. № А 77, В 19, табла А XXVII/2a-б, В XXVIII/1а-г, В XXIX/1a-д, табло 14/13-14. 

They have sharp points and the blade has been thickened on both sides. The metal part of the 

grip is flat and with a rectangular cross-section.  

The weapon with кат. № В 19, табла В XXVIII/1а, в, В XXIX/1a, б, табло 14/14, has 

a sharp point and has a shape characteristic of the sword spatha (Latin), Typ “Nauportus” (Miks 

2007, Nr. A 231, Vortafel C). Its blade attests for the sword development from the end of the 

Late La Tène Period and the existing continuity with those, characteristic of the Roman army. 

Most of the scabbards are not entirely preserved. They have constructed in a manner, 

similar to the weapons from the Late La Tène Period – they are composed of two flat pieces, 

made of copper, bronze and silver. The metal used during the manufacturing process has 

defined the existing difference. The scabbards, characteristic of the Celtic weaponry, have iron 

flat pieces. The same metal has been used for the manufacturing of the scabbard of the weapon 

with кат. № В 19, табла В XXVIII/1б, в, В XXIX/1a, б. It is highly likely that, from a 

chronological point of view, it is more similar to the specimens from the Late La Tène Period.  

The resemblance to the weapons of LT D is evident in the shaping of the upper end of 

the scabbard. It is arch-shaped and follows the arch of the guard: 

кат. № А 6, А 51, А 70, А 74, В 19,  

табла A II/2а-б, A XXIV/4, A XXVI/1а-б, В XXVIII/1б, г, В XXIX/1a, в-д.  
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The scabbards that belong to this group are decorated. The specimen with кат. № А 74, 

табло A XXVI/1а-б stands out due to its rich ornamentation. One of the silver flat pieces has 

diverse engravings.  

The tracery of the scabbards with кат. № А 77, В 19, табла А XXVII/2а-б, В 

XXVIII/1б, г, B XXIX/1a, в-г, табло 14/13-14 has been damaged by corrosion and is 

dissevered. The shapes of the preserved parts have been determined arbitrarily as zoomorphic 

images. (Аврамова 2004, 37, кат. № 1.4; Домарадски 1994, кат. № 41). 

The ornamentation style of the swords belonging to this group is diverse, and probably, 

the separate specimens have been manufactured in different workshops. The larger number of 

the swords have been discovered on the territory of the province of Thrace. In all probability, 

the pre-Roman invasion traditions of weaponry manufacturing have been kept alive in the 

region to the south of Stara Planina.    

On top of the plate of the scabbard with кат. № А 74, табло A XXVI/1б there is an 

inscription in two rows in Ancient Greek: 

Σευτης ἐποίησ  

εν·ΠΑΙΑΓΑΡΟϹ (Dana/Kamiševa/Theodossiev 2016, 62, fig. 3-4).  

Two hypotheses have been put forward regarding its translation: the manufacturer of the 

sword is Seuthes of ΠΑΙΑΓΑΡΟϹ; Seuthes is the manufacturer, whereas ΠΑΙΑΓΑΡΟϹ is the 

name of the person who ordered the sword or the sword’s owner (Dana/Kamiševa/Theodossiev 

2016, 60-64, fig. 1-4).  

Without a doubt, the name of the manufacturer is of Thracian origins. It attests for the 

existence of a local manufacturing centre. The inscription is in Ancient Greek. The Ancient 

Greek language remained the official language even after the foundation of the Roman province 

of Thrace. No settlement with the name of ΠΑΙΑΓΑΡΟϹ has been certainly located within its 

territories.  

 

CHAPTER THREE discusses the swords from Bulgaria as a part of the weaponry and 

equipment sets (Таблица 1). Their composition consists of: 

knives (Табло 3/2, Табло 4/2, Табло 5/3, Табло 6/4, 8, Табло 7/2, Табло 8/2, Табло 

9/2, Табло 10/2), (Торбов 2018); 

spears, the spearheads have been preserved (Табло 3/3, Табло 4/3, Табло 5/2, Табло 6/2, 

6, Табло 7/3-4, Табло 8/3, Табло 9/3-5, Табло 10/3, Табло 11/2-4, Табло 12/4), (Торбов 

2003; Rapin/Brunaux 1988); 

shields, with the preserved shield bosses (Табло 3/4, Табло 4/4, Табло 12/2), 

(Borangic/Marius/Marius 2015, 115-170; Constantin 2010, 257-264; Domaradzki 1977, 53-95; 
Rapin/Brunaux 1988); 

ring chainmail armour (Табло 3/5), (Borangic/Paliga 2013; Torbov 2004); 

helmets (Атанасов 1992, 12, табла XI, XIa; Гетов 1962, 42-43, обр. 2-3; Торбов 2016, 

кат. № XVIII, 7, 8; Guštin 1984, 339-343, Beilage 1; Schaaff 1988, 300, Abb. 12-13; Waurick 

1988, 157-158, Abb. 2, 14-19);  

chain belts and belt buckles (Табло 3/6-7), (Торбов 2005г); 

spurs (Табло 3/8), (Филиповић 2009; Torbov 1998);  

bridles (Табло 3/9, Табло 4/5, Табло 5/4, Табло 6/3, 7, Табло 7/5, Табло 8/4, Табло 

10/4), (Торбов 1998; Werner 1988). 

Fibulae have been discovered in the graves, as well; they are not a part of the weaponry 

and equipment sets (Василева 2012, 26-29, таблица 2; Rustoiu 1997). Ceramic vessels are 

included in the grave inventory, as well – jugs, bowls, pots and other representatives of kitchen 

ceramics. 
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The examination of the weaponry and equipment sets has led to the realization of two 

possibilities: 

Separate components of the sets, including the fibulae, have allowed for the more precise 

dating of the swords; 

The swords have enabled the definition of more precise chronological boundaries for the 

remaining components of the sets. 

The chosen approach is complex in character. It has assisted in forming a more realistic 

notion on the development of the Thracian armament. 

 

The fibulae, included in the sets, belong to a separate Type II and are of the Мiddle La 

Tène scheme (Василева 2012, 26-29, таблица 2). They have been assessed as belonging to 

Tipul 2 and its variations, as well (Rustoiu 1997). The fibulae were most popular during LT C2. 

A number of them have been discovered along with swords that belong to this period, which is 

evident through the characteristics of their shape:  

кат. № A 63, A 65, табла A XXII/2а-б, A XXIII/2.  

A significant number of the swords are from the Late La Tène Period, but they have been 

discovered along with fibulae from LT C2 (Middle La Tène scheme), which were widely 

distributed later, as well. They have been included in grave inventories along with the weaponry 

and equipment sets, discovered on the territory of Bulgaria. It can be stated that the swords, 

discovered in them, belong to LT D1: 

кат. № A 2, A 64, A 72-A 73, A 82-А 85, 

табла A I/1, A XXIII/1, A XXV/1а-б, 2а-в, A XXVIII/3а-б, A XXIX/1-3. 

 

A number of the swords have been discovered in the graves together with the knives. 

They were widespread during a long period of time. Its definition within narrower 

chronological borders is determined by the swords, which have a specific shape. 

Only a few swords and knives belong to LT C: 

кат. № A 23, A 63, A 65, табла A IX/2, A XXII/2а-б, A XXIII/2. 

Two weapons cannot be dated: кат. № A 35, табло A XII/3а-б (probably, the sword is 

from LT C, but the lower end of the scabbard is from another weapon – табла XII/3в, Г V/2б); 

кат. № A 61, табло A XXI/3, (perhaps the sword is from LT C, only a part of it is preserved). 

A significant number of the swords and the knives discovered along with them are from 

the period LT D: 

кат. № A 1, A 12-А 14, A 16, A 19-A 20, A 33, A 36-A 37, A 44, A 47-A 50, A 53, A 

59-A 60, A 68-A 69, A 71-A 73, A 75, A 81-A 84 

табла A IV/3, V/1-2, A VI/1a-б, A VII/2, A VIII/1, A XII/1, A XIII/1, A XV/3, A XVI/2, 

A XVII/1-2, A XVIII/1, A XXI/1-2, A XXIV/2-3, A XXV/1а-б, 2а-в, A XXVI/2а-б, A 

XXVIII/2, 3а-б, A XXIX/1-2. 

 

The shape of the shield bosses is specific depending on the different periods. Each of the 

earlier ones from LT C resembles a ribbon and surrounds the rib, placed on top of the sword 

(Domaradzki 1977, 53-95). 

Only two swords with such shield bosses have been found:  

кат. № A 40, A 90, табла A XIV/1, A XXXI/1а-б. 

Most of those bosses (umbos) have a different shape. Each of them has a middle part that 

is conic or is a segment of a globe. The periphery is round and is often cut arcuately. It is often 

nailed on top of the wooden shield (Табло 3/4, Табло 4/4, Табло 14/17). The shield bosses 

belong to group IV and are widely used during LT D. The specimens discovered in Bulgaria 

are not well-preserved and their dating within a more narrow period of time has been 

hampered. 
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A significant part of the swords have been discovered along with shield bosses (umbos): 

кат. № A 1, A 9-A 10, A 13, A 15-A 16, A 19, A 33, A 37, A 45, A 52-A 53, A 71, A 

75, A 82-A 85, 

табла A IV/1-2, A V/1, 3а-б, A VI/1a-б, A VII/2, A XII/1, A XXVI/2а-б, A XXVIII/3а-

б, A XXIX/1-3. 

The weapon with кат. № A 77, табло A XXVII/2а-б, табло 14/13 has a scabbard, whose 

shape has been influenced by the La Tène armament. The sword has been broadly dated to the 

1st century AD, but it may date the first half of the 2nd century AD (Домарадски 1994, кат. № 

33-41). It has been discovered along with the shield boss (umbo), characteristic of the 

armament of the Roman army.  

The swords, that have a shape, characteristic of LT C2, form a separate group. This shape 

was retained during the Late La Tène Period, as well, since the umbos from LT D have been 

found: 

кат. № A 65, A 76, табла A XXIII/2, A XXVII/1а-б. 

A more unusual case is the sword with кат. № A 35, табло A XII/3а-б, (suggested period 

LT C; the lower end of the scabbard is from another sword – табла А XII/3в, Г V/2б - LT D). 

 

The bridles, as seen as an integral part of the equipment, have different constructions and 

belong to different types. The exemplars, included within them, have been manufactured and 

used during separate periods of time. 

A number of the swords from LT C have been found along with bridles of от Typ V: 

Knebel mit zwei Durchlässen, Variante B: C förmige Knebel (Werner 1988, 40-42, 44, Tafel 

20/135): from this type:  

кат. № A 40, A 42-A 43, табла A XIV/1, A XV/1а-б, A XV/2.  

The specimens from this type, originating from regions in proximity to to the discovery 

of the swords, are dated to approximately the hundred years around the advance towards the 

new system of chronology (the new) era. In chronological terms, they are later and the dating 

of the two weapons has been hampered. There are no firm accounts on whether they have been 

found together in the same graves. 

The sets include bridles from Typ XVI. They emerged during the first half of the 3rd 

century BC. They were widespread during the 1st century BC, as well (Werner 1988, 81-101, 

Tafel 37-56). The broad chronological boundaries of the use of bridles have prevented the 

exact dating of the swords, discovered with them.  

A large number of the weapons have been found with bridles of this type: 

кат. № A 1, A 5, A 8, A 10, A 12-A 16, A 19-A 20, A 22, A 33-A 34, A 36-A 37, A 39, 

A 44-A 45, A 47-A 50, A 52-A 53, A 59-A 61, A 64, A 66-A 68, A 71-A 73, A 75, A 82-A 

85, A 89 

табла A II/1а-б, A III/2, A IV/2-3, A V/1-2, 3а-б, A VI/1a-б, A VII/2, A VIII/1, A IX/1a-

б, A XII/1-2, 3a-б, A XIII/1, 3а-б, A XV/3, A XVI/2, A XVII/1-2, A XVIII/1, A XXI/1-3, A 

XXIII/1, 3а-б, A XXIV/1-2, A XXV/1а-б, 2а-в, A XXVI/2а-б, A XXVIII/3а-б, A XXIX/1-3, 

A XXX/3. 

The broad chronological borders during which the bridles were in use have hampered 

the more precise dating of the swords that have been discovered together with them.  

Only one of the weapons with кат. № A 68, табло A XXIV/2 has been found together 

with a bridle from Typ XVII. The earliest specimens from this type are from the 1st century 

BC. They are in use throughout the 1st century AD, and the latest exemplars are from the 2nd 

century AD (Werner 1988, 101-106, Tafel 56-60):  
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The lack of detailed information on the configuration of the weaponry and equipment 

sets, to which the swords from LT C belong, has hindered the dating of the weapons and most 

of them have been defined as belonging to the first or the second phase of the period.  

The sword with кат. № A 63, табло A XXII/2а-б, табло 14/2 is from LT C1 

(Megaw/Megaw/Theodossiev/Torbov 2000). It has been discovered during obscure 

circumstances and probably the inventory of another grave has been arbitrarily added to it, 

including a silver fibula. 

Perhaps the weapon with кат. № A 40, табло A XIV/1 is from LT C2. It has not been 

proven with certainty if it is from the same grave as the remaining of the archaeological 

materials, including a shield boss. 

The only exception is the sword with кат. № A 90, табло A XXXI/1а-б, табло 14/4. It 

originated from a grave and the analysis of the inventory of that grave, which included a shield 

boss, has allowed for the weapon to be dated to LT C2.  

The shape of one of the better-preserved specimens with кат. № B 3, B 5, табла B IV/2, 

B VI/1а-в, B VIII/1, B IX/1а-в, has allowed for the formation of a general hypothesis regarding 

the swords of the Middle La Tène Period in Bulgaria.  

A sword. The point is sharp. On top of each side of the blade, there is a ridge. It has a 

rhomboid cross-section. The metal part of the grip is flat. It has an almost rectangular cross-

section. 

A scabbard. It is composed of two additionally solidified flat pieces. The lack of well-

preserved exemplars has permitted the creation of a complete reconstruction.  

The definition of the composition of the weaponry and equipment sets is only 

presumable. It has been fixed by the inventory of only one grave, thoroughly archaeologically 

examined: sword - кат. № А 90, табло А XXXI/1а-б, табло 14/4, a point and a pommel 

(sauroter) from a sword, a boss and a plate from a shield and a helmet. 

The exemplars from the Middle La Tène Period, discovered in Bulgaria, are not of local 

manufacture. They probably landed on the territory of Ancient Thrace as trophy weapons or 

they have belonged to warriors of Celtic background, who were not permanently settled on the 

territory of the Thracian tribal community. 

 

The swords from the Late La Tène Period come from sets that include almost all 

representatives of the weaponry and equipment. Four groups can be defined, that allow for some 

of the weapons to be dated to LT D1. 

Group 1. Swords from LT D1, discovered along with fibulae from LT C: 

кат. № А 2, А 64, А 72-А 73, А 82-А 85, 

табла A I/1, A XXIII/1, A XXV/1а-б, 2а-в, A XXVIII/3а-б, A XXIX/1-3.  

The swords from Groups 1, which have preserved scabbard fragments – кат. № А 72, А 

82, А 85, табла А XXV/1а-б, A XXVIII/3а-б, A XXIX/3, have allowed for the opportunity to 

assess certain weapons as belonging to LT D1. They have the same shape and further solidify 

the notion that the remaining representatives of the sets belong the first phase of the Late La 

Tène Period. 

Group 2. Swords, discovered together with shield bosses (umbos) with an oval shape: 

кат. № A 9, А 16, A 19, А 71- a photograph from the publication, табла A IV/1, А VI/1a-

б, A VII/2.  

Group 3. Swords, discovered with knives and bridles: 

кат. № A 39, А 47-А 50, A 68, табла A XIII/3а-б, А XVI/2, A XVII/1-2, A XVIII/1, A 

XXIV/2. 

Group 4. Separate swords and swords, discovered together with spearheads: 

кат. № A 7, А 15, А 21-А 22, A 54, Б 3, табла A III/1а-б, A V/3а-б, A VIII/2, А IX/1a-

б, А XVIII/2a-б, Б II/1. 
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The weapon with кат. № Б 7, табло Б IV/1а-б is a part of a complete and preserved set 

of weaponry and equipment. The circumstances around its discovery are not clear. It is believed 

that it has originated from a grave in Northwest Bulgaria. 

Two of the weapons were probably manufactured and used during the end of LT D1 - 

кат. № A 16, A 68, табла А VI/1a-б, A XXIV/2, табло 14/10-11. Similarities are in evidence 

in the shape of the swords with the shape of those that are characteristic of the first phase of the 

Late La Tène Period. The existing differences prove their evolutionary development.  

A few more swords, along with their scabbards or scabbard fragments, that are now parts 

of private collections, belong to LT D1, as well: 

кат. № В 14, В 16, B 18,  

табла B XVII/3, B XX/1а-г, B XXII/1а-в, B XXIII/1а-б, 2а-в, B XXIV/1а-б, 2а-в, B 

XXV/1а-г, B XXVI/2, B XXVII/1а-в. 

The shape of the rest of the swords from the Late La Tène Period is the same as the shape 

of the specimens, defined as belonging to LT D1. The lack of any characteristic fragments of 

their scabbards has now allowed for these weapons to be defined as belonging to the first phase 

with the needed certainty. 

Typical representatives of the swords from LT D1, which are a part of the sets, discovered 

in Bulgaria, are the weapons with кат. № А 82, Б 7, В 16, табла А XXVIII/3а-б, Б IV/1а-б, B 

XXII/1а-в, B XXIII/1а-б, 2а-в, B XXIV/1а-б, 2а-в, B XXV/1а-г.Their shape has allowed for 

the opportunity for the creation of a more detailed general characterization. 

A sword. The point is rounded. On top of each side of the blade, there is a ridge with two 

parallel fullers. The metal part of the grip has a guard. It is 4-edged with a rhomboid cross-

section. Its pommel has various shapes, similar to the shape of a sphere (ball), the segment of a 

globe, a cylinder or a truncated cone. 

Scabbard. It consists of two flat pieces that have been additionally stabilized. An element 

with two embossed ornaments is in evidence. They are S-shaped and serve a decorative purpose. 

The scabbard has an element for hanging on a belt. Its end has been further solidified and has 

separate elements and bands that have specific shapes. 

The complete set of weaponry and equipment includes a sword, a knife, a shield boss 

(umbo), chain armour, a belt and a bridle (Таблица 1). 

The swords are a product of local manufacture. All representatives of the weaponry and 

equipment have been manufactured in the blacksmiths’ workshops. They are widely distributed 

in modern-day Northwest Bulgaria between the rivers Ogosta and Iskar. This territory marks 

the presumable centre where the weaponry and equipment sets were formed.  

 

The lack of systematic archaeological excavations has made it difficult to form detailed 

conclusions regarding the character of the burial facilities and the funerary rites. This current 

study relies on the results derived from field research and direct observations made by 

archaeologists. 

There is limited information on the burial facilities and funerary rites which accompany 

the deposition of the swords from LT C2. 

A burial facility in Mound № 79 (Fomus) located between the villages of Sheynovo and 

Yasenovo, Stara Zagora has been studied. A grave has been discovered with a funerary rite, 

evidently carried out through the act of putting the body in a lying-in state - prothesis. The 

deceased one was laid out on their back together with their weapons, along which a sword – 

кат. № А 90, табло А XXXI/1а- б, табло 14/4.  

Archaeological excavations have been carried out in the region between the mounds of a 

necropolis, located in Kalnovo, Shumen. A pit was discovered – burial facility 6, in which a 

sword – кат. № А 41, табло А XIV/2а-б and ceramic fragments were deposited; no human 

skeletal remains were found there.  
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The studied facilities in the region of Shipka, Stara Zagora and Kalvono, Shumen are 

unique – no others such facilities with similar inventories have been discovered in the same 

region. They originate from different areas in Bulgaria and it is hard to establish a connection 

between the nature of the funerary rites, which led to their formation. 

 

Detailed information is in evidence regarding the grave facilities and the funerary rites, 

connected to the deposition of the weaponry and equipment sets from the Late La Tène Period. 

Two groups have been defined. 

Group 1 consists of graves, on top of which there is an accumulated mound. 

Archaeological excavations of three mounds in the region of Tarnava, Vratsa have been 

conducted. What was learned was that the funerary rite is one of cremation – the deceased ones 

were placed on a pyre. Amongst the discovered weaponry and equipment sets, there are swords 

from LT D1: 

кат. № А 82, табло А XXVIII/3а- б – mound 1, grave 1; 

кат. № А 83, табло А XXIX/1 - mound 3, grave 1; 

кат. № А 84, табло А XXIX/2 - mound 3, grave 2; 

кат. № А 85, табло А XXIX/3 - mound 4, grave 1. 

A burial facility has been investigated – grave 3 in Mound 1 at Tazha, Stara Zagora - a 

pit, in which the inventory had been deposited. The discovered sword - кат. № А 76, табло А 

XXVII/1а- б, табло 14/5, has a shape characteristic of LT C2 but the shield boss (umbo) is 

typical of the Late La Tène Period: 

The second group is represented by graves that have no mounds on top of them.  

There is information on the nature of the burial facilities, discovered in the region of 

Sofronievo, Vratsa. There are no traces of any pre-existing mounds on the terrain. The 

cremation has been carried out at a specifically designated site for the ritual, the location of 

which has not yet been discovered. The grave inventory representatives, amongst which - the 

swords, have been deposited in separate pits: 

кат. № А 72, табло A XXV/1а-б, табло 7/1-5 – grave 1; 

кат. № А 73, табло А XXV/2а-в, табло 8/1-4 – grave 2;  

a sword that is not preserved - grave 3 (Николов 1981, 38-40, обр. 6 а-ж). 

The analysis of the graves from the two groups has led to the definition of two types of 

funerary rites. 

During the first one, the cremation of the body was carried out on the terrain and a mound 

was accumulated on top of the pyre. At Tarnava, the construction of platforms from the rammed 

soil and the making of a funerary bed has been registered. After the piling up of a certain amount 

of soil over the grave, libation with ceramic vessels was conducted. 

During the second one, cremation was carried out at an unknown place. The weapons and 

the equipment were deposited in pits. The skeletal remains were gathered in vessels, which 

were placed in the graves. 

Two variants of the funerary rite have been documented. The first one is determined by 

the digging of pits in the terrain and the absence of a mound. The second variant is characterized 

by the shaping of a pit in a mound.  

The two necropoles from Tarnava and Sofronievo are located in the territory with the 

densest concentration of graves which included weaponry and equipment sets. This territory is 

located in modern-day Northwest Bulgaria and is locked between the rivers Ogosta and Iskar. 

The presence of two models of funerary rites probably has no connection to the existence of 

different ethnic communities. The uncovered weaponry and equipment sets in the two 

necropoles are identical – each of them includes a sword, a knife, a spearhead, an umbo and a 

bridle.  
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The use of two types of funerary rites is registered to the north and to the south of the 

Danube. The graves in mounds (group 1) are connected to the traditional burial practices of the 

Thracian tribal community. At the same time, such grave facilities are registered to the north of 

the Danube – a territory, inhabited by the Dacian tribal community. The graves with cremations 

conducted at undetermined places and the deposition of vessels with skeletal remains and 

weaponry and equipment (group 2) were uncovered to the west of the Timok in the territory, 

inhabited by the Celts and to the north of the Danube in the lands of the Dacian tribal 

community. Hence, the two models are not connected to a separate national community that 

inhabited separate regions on the Balkan Peninsula. 

 

A ritual bending of the swords is in evidence. This purposeful deformation was a part of 

the funerary rites and was carried out in the blacksmithing workshops. In this current research 

project, examples of specimens where this ritual bending is notably visible are given. The ritual 

action of bending has been registered at separate swords from LT C: 

кат. № А 41, А 76, B 2, табла А XIV/2а-б, A XXVII/1а-б, B IV/1, B V/1а-б. 

There are no other known representatives of the weaponry and equipment sets from 

graves from the same period, where the funerary rite included a similar practice.  

Deliberate deformation of the swords from LT D1 is in evidence. It was registered at the 

grave inventory that originated from the necropolis at Sofronievo, Vratsa. Its inventory includes 

separate representatives from the weaponry and equipment sets, which have also been ritually 

bent: 

grave 1 – a sword - кат. № А 72, табло А XXV/1а-б (bent), knife (bent), two spearheads 

(one of them is bent) and a bridle, (Табло 7/1-5), (Николов 1981, 36, обр. 4 а-з); 

grave 2 - a sword – кат. № А 73, табло А XXV/2а-в (bent), knife (bent) two spearheads 

(one of them is lost), the preserved spearhead is bent, a bridle (bent) (Табло 8/1-4), (Николов 

1981, 36-38, обр. 5 а-д); 

grave 3 – a sword (it is not preserved), a knife, a spearhead (bent), a shield boss, a belt 

buckle and a bridle (Николов 1981, 38-40, обр. 6 а-ж). 

The deformation is evident throughout the swords, discovered in the burial facilities at 

Doyrentsi and Smochan, Lovetch – кат. № А 21, А 68, табла A VIII/2, A XXIV/2, табло 

14/11. The inventory discovered in them ought to be published.   

Deliberate bending is evident throughout a number of the weapons from LT D that have 

not been precisely dated: кат № А 32-A 33, табла A XI/5, A XII/1. 

The ritual practice related to the ritual bending is not characteristic only of the swords, 

reviewed in this study. It has been registered at the grave, unearthed at Tsrancha, Pazardjik, 

too. Its inventory includes one sword ῥομφαία – romphea, that is bent (Катинчарова 2003, 5-

13). Deformation is in evidence at a sword ῥομφαία – romphea from the “Vatevi” assemblage 

(Торбов 2016, кат. № V/19). 

Deliberate bending is in evidence amongst the weaponry and equipment, deposited with 

no skeletal remains at Bulbuc, judeţul Alba, Romania. No swords have been discovered in the 

facilities (Borangic 2014a).  

In the provisionally marked grave 112 from the necropolis in Karaburma, Beograd, 

Serbia, an urn with no skeletal remains of a deceased individual was found. The inventory of 

the grave includes a spearhead that is bent (Todorović 1972, 35, т. XXXIV, grob 112/2). 

Ritual bending is in evidence in Chellenica I - Mala Kopanja, Zakarpattia Oblast, 

Ukraine on the swords from complex 5 and complex 6 (Котигорошко 2015). 

The deliberate bending of the swords as a part of the funerary ritual is not connected to 

the settlement of the Celts on the Balkan Peninsula. The bending of two swords ῥομφαία – 

romphea that are typical representatives of the Thracians’ weapons has been documented. 
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Ritual deformation has been registered on the territory, inhabited by the Dacian tribal 

community, as well. 

A hypothesis has been put forward regarding the deliberate bending of separate 

components of the weaponry and equipment sets evoked by a religious belief. According to it, 

the deceased individual must move to the other side, only after their weapon has been fool-

proofed. Damage is caused to it during the funerary ritual and after that it is no longer fit for 

use (Теодосиев/Торбов 1995; Торбов 2000, Торбов 2018, 50). This hypothesis has not yet 

been supported by any evidentiary material. 

 

The issue with the origin of the swords discovered in Bulgaria – who manufactured and 

used them, is directly related to the socio-economic and political changes that appeared during 

the late Hellenistic Period. The ethnic community of the Dacians was formed on the territory 

located north of the Danube. The area to the south of the river was inhabited by the Thracian 

community. The expansion of the Celts on the Balkan Peninsula resulted in the settlement of 

the tribal community of the Scordisci (in Ancien Greek - σκορδίσκοι, in Latin- scordisci) on 

the territory of modern-day Serbia. 

Information derived from antique sources regarding the changes that occurred is scarce. 

Strabo (63BC – 19AD) examined the interrelations between the local population and the 

Scordisci. The information that he provided is discrepant. In his work, he mentioned military 

victories of the Scordisci over the Thracians (Triballi) and crushing of their military power 

(Страбон VII, 5, 11). Simultaneously, he highlighted the mixing of the ethnic groups of the 

Thracians (Triballi) and the Celts (Scordisci), (Страбон VII, 3, 2; VII 3, 11; VII, 5, 2).  

The unfolding of political events is not subject to thorough historical reconstruction. The 

Scordisci settled on and conquered the territory to the west of the Timok, which belonged to 

the Thracian tribal community of the Triballi. They kept their independence on the territory of 

modern-day Northwest Bulgaria. Between the violent armed conflicts, there were periods of 

relative calmness, during which trade relations emerged and mutual cultural influences were 

in evidence. 

The changes that occurred led to modifications in the social structure. A local armed 

population of Thracian origin of families included in separate clans emerged. They were the 

ones who created a web of workshops where weapons and pieces of equipment were 

manufactured. In the historical sources, there is a lack of certain information on the presence 

of aristocracy that ruled over the socio-economic fields of life in a centralized and purposeful 

manner. The men formed separate military forces that took over the task of protecting the 

community. They carried out strategic attacks with the purpose of acquiring spoil. The shared 

military leadership was conducted on the grounds of mutual understanding and compromise 

between the separate clans. The localization of the territory with a separate armed community 

is presumable. It probably tallied with the region of the densest concentration of weaponry and 

equipment sets – between the rivers of Ogosta and Iskar in Northwest Bulgaria (Торбов 2018, 

51). 

Perhaps a sporadic migrational movement of separate groups that left the territory that 

was kept in the control of the armed population occurred. These groups of people temporarily 

settled in other regions and there is a misconception regarding the presence of an ethnic 

mixture. This explains the emergence and brief existence of temporary armed communities. 

An example of this is the fortification and the suburbs around it, discovered on the summit of 

Veliki vetren, Serbia (Stojić 2003; Stojić 2004).  

The issue regarding the existence or absence of a socio-economic continuity in the 

process of the formation of the armed community on the territory of modern-day Northwest 

Bulgaria is of great significance. During the second half of the 4th century BC, a dynastic centre 

was formed, which was at the forefront of the Thracian tribal community of the Triballi. The 
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rich grave inventory from the Mogilanska mound (Торбов 2005б; Торбов 2015) and the silver 

treasure, discovered in the village of Rogozen (Николов/Машов/Иванов 1987) attest for this. 

The fact that swords from LT D1 are predominant amongst the weaponry and equipment sets 

attests for the beginning of their formation – around the middle of the 2nd century BC. The 

weapons differ from the ones used during the fourth century and uncovered at the Mogilanska 

mound (Торбов 2005б). Presumably, during the 3rd century BC, there were changes in the 

socio-economic development of the population from modern-day Northwest Bulgaria. No 

particular historic events relating to this territory have been mentioned in the historical sources. 

There are a few Gallic invasions against the Thracian tribal community of the Triballi during 

298, 281, 280 and 278 BC (Домарадски 1984, 92). These have not led to any significant 

changes in the ethnic composition of the population. The existing threat from the Celts led to 

the arming of the local Thracian population and the use of swords shaped in a manner that was 

adopted from the La Tène weapons. 

 

The densest concentration of weaponry and equipment in Northwest Bulgaria is between 

the Ogosta and Iskar rivers. The descriptions in the publications and the proposed photographic 

material have allowed for the following weapons to be defined as belonging to the Late La 

Tène Period – кат. № А1, А 11, А 25, А 37, А 52-А 53, А 71 and А 78. This allowed for the 

formation of a solid idea of the number of all swords that have a shape characteristic of LT D: 

кат. № А 1-А 2, А 7, А 9-А 20, А 25, А 34, А 35 – the top of the scabbard is from LT 

D, А 36-А 39, А 44, А 46- А 50, А 52-А 55, А 59-А 60, А 62, А 64, А 67, А 69, А 71-А 73 

А, 75, А 78, А 80-А 85, 

табла А I/1, А III/1а-б, А IV/1-3, А V/1, 2, 3а-б, А VI/1a-б, 2a-б, А VII/1-2, А VIII/1, 

А XII/2, 3в, А XIII/1, 2, 3а-б, А XV/3, А XVI/1-2, А XVII/1-2, А XVIII/1, 2а-б, А XIX/1, 

А XXI/1-2, А XXII/1, А XXIII/1, А XXIV/1, 3, А XXV/1а-б, 2а-в, А XXVI/2а-б, А 

XXVIII/1, 2, 3а-б, А XXIX/1-3. 

The peculiarities in the shape have allowed for a number of the weapons with preserved 

scabbards or scabbard fragments to be defined as belonging to LT D1: 

кат. № А 2, A 7, A 9, А 15-А 16, A 19, А 39, А 47-А 50, А 54, А 64, А 71-А 73, А 82-

А 85,  

табла A I/1, A III/1а-б, A IV/1, A V/3а-б, А VI/1a-б, A VII/2, A XIII/3а-б, A XVI/2, A 

XVII/1-2, A XVIII/1, 2а-б, A XXIII/1, A XXV/1а-б, 2а-в, A XXVIII/3а-б, A XXIX/1-3.  

The boundaries of the densest concentration are defined by the places of discovery of a 

number of the weapons: 

westward – sword with кат. № А 19, табло А VII/2, (LT D1) - Dobrusha, (КАРТА 2/14); 

eastward – swords with кат. № А 82-А 85, табла А XXVIII/3а-б, А XXIX/1–3, табло 

14/8 (LT D1) - Tarnava, (КАРТА 2/50); 

northward – swords with кат. № А 72-А 73, табло А XXV/1а-б, 2а-в (LT D1) - 

Sofronievo, (КАРТА 2/46); 

southward – swords with кат. № А 47-А 50, табла А XVI/2, А XVII/1-2, А XVIII/1, 

табло 14/6-7, (LT D1) - Mezdra, (КАРТА 2/32). 

 

Perhaps the Thracian armed community from the territory between the rivers of Ogosta 

and Iskar advanced socio-economically. A large part of the weaponry and equipment was 

manufactured in local armament workshops. Their production was dictated by the political 

situation on the Balkan Peninsula. The regions located to the west of the Ogosta were an arena 

for armed conflicts with the Scordisci. During 148 BC a Roman province in the lands of 

Macedonia was established. Its territory is also a subject of aggression from the Scordisci 

(Домарадски 1984, 92-93; Делев 2014, 137-139; Николов/Попов/Делев 2011, 784-786). 
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Perhaps there was an established arrangement between the Roman authorities in the 

province and the representatives of the Thracian armed population on the territory between 

Ogosta and Iskar. The defence against the Scordisci has been secured through financial 

resources. Secondary evidence for the existence of securitization is the significant amount of 

tetradrachms from the First Macedonian Region discovered within the boundaries of the 

reviewed territory. Within its boundaries, coin hoards have been documented from the lands of 

Baurene, Vranyak, Vratsa, Zgorigrad, Kameno pole, Lesura, Lipnitsa, Mramoren, Tarnava and 

Chomakovtsi (Герасимов 1941, 343; Герасимов 1950, 316–326; Герасимов 1959, 359; 

Герасимов 1964, 239; Герасимов 1965, 248; Герасимов 1967, 187-192; Прокопов 2016, кат. 

№ 12, 27а, 64-65, 128, 142, 183, 187, 222, 386, 405; Теодосиев 2017, 179, 181, 183, 190-191, 

195, 201, 205, 422; Prokopov 2006, 156, 188, 300; Prokopov 2012, 2, 6, 25-26, 30, 48-49, 58, 

74,117, 124). 

There is a direct correlation between the concentration of coin hoards and the weaponry 

and equipment sets, which the swords are a part of. The place of discovery of tetradrachms from 

the First Macedonian Region (Герасимов 1959, 359; Prokopov 2006, 300; Prokopov 2012, 

117; Прокопов 2016, кат. № 386) in the lands of Tarnava (КАРТА 2/50) is of great 

significance, as well as the place of discovery of graves with weaponry and equipment sets with 

swords from LT D1 – кат. № А 82-85, табла А XXVIII/3а- б, А XXIX/1–3, табло 14/8. 

The absence of swords belonging to LT D2 is inexplicable. Perhaps their shape has never 

been well-received by the local weapon manufacturers, who adhered to the production of certain 

products. The swords with shape characteristic of LT D1 have been in use on the territory 

between the rivers of Ogosta and Iskar, until the foundation of the province of Moesia in 15 

AD. 

Between 75-73 BC the Roman forces reached the Danube from the river valley of the 

Timok (Николов/Попов/Делев 2011, 785). The military actions are indicative of Rome’s 

desire to establish their power to the south of the big river. The conquest of these territories was 

executed by Marcus Licinius Crassus (Junior), who was sent as proconsul of the province of 

Macedonia. In the winter of 29 BC, the Bastarnae tribe crossed the Danube and settled in 

Kyustendil's Plain. It was inhabited by the Dentheletae – a Thracian tribe that was the Roman 

state’s ally. Marcus Crassus declared himself their protector and started military actions. He 

marched into the Timok and Nishava valleys and the Bastarnae were defeated near the mouth 

of Tsibritsa. Marcus Crassus slayed their leader Deldo. Before winter arrived, his army 

destroyed the Thracian lands (Кацаров/Дечев 1949, 282, 373-374, Флор – Florus, II 26; Дион 

Касии – Δίων Κάσσιος, Dio Cassius, LI 23, 2-27, 2; Делев 2014, 142; Иванов 1999, 18-20). 

These military actions marked the beginning of the conquest of the territory of modern-day 

Northwest Bulgaria and the defeat of the power of the armed population on the territory between 

the rivers Ogosta and Iskar.  
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Приложение 1 

СХЕМИ 

(текстова част) 

 

Забележка: При изготвянето на схемите са използвани графичните образи, 

послужили при съставянето на таблата.  

 

Схема 1 - кат. № B 16, табло B XXII/1а – по Торбов 2016, кат. № VI/16.  

Схема 2 - кат. № B 16, табло B XXII/1б – по Торбов 2016, кат. № VI/16.  

Схема 3 - кат. № B 16, табло B XXII/1в – по Торбов 2016, кат. № VI/16.  

 

 

Приложение 2 

 

Табла 

(текстова част) 

 

Графични образи. 

Табло 1/1 - по Торбов 2016, кат. № I/2. 

Табло 1/2 – по Торбов 2016, кат. № IV/3. 

Табло 1/3 – по Николов 1965, 166, обр. 4а. 

Табло 1/4 – по Vulpe 1990, 79-81, Nr. 121, Taf. 23/121. 

 

Табло 2/1 – по Торбов 2016, кат. № II/1. 

Табло 2/2 – по Торбов 2016, кат. № III/1. 

Табло 2/3 – по Торбов 2016, кат. № IV/1. 

Табло 2/4 – по Торбов 2016, кат. № V/8. 

Табло 2/5 – по Атанасов 1995, кат. № 4. 

 

Табло 3/1 – кат. № А 48, табло A XVII/1, Торбов, Н. – личен архив, НИМ-София, 

инв. № 38230. 

Табло 3/2 - по Попов 1929, 277-278, обр. 138/5, 140/4. 

Табло 3/3 – Торбов, Н. – личен архив, частна колекция. 

Табло 3/4 – по Александров 1975, 71-72, обр. 3. 

Табло 3/5 – по Torbov 2004, 59, fig. 5c. 

Табло 3/6 – по Торбов 2005г, 211, обр. 6. 

Табло 3/7 – по Гущераклиев/Димитрова 2017, кат. № 292, Торбов, Н. – личен 

архив. 

Табло 3/8 – по Torbov 1998, cat. № 3, fig. 4. 

Табло 3/9 - Торбов, Н. – личен архив, НИМ-София, инв. № 38589. 

 

Табло 4/1-5 – по Попов 1933, 349-353, обр. 97-101. 

 

Табло 5/1-4 – по Николов 1993, 21-22, обр. 5а-в, 6. 
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Табло 6/1-4 – по Николов 1990, 21-22, обр. 9а-г. 

Табло 6/5-8 – по Николов 1990, 22-23, обр. 10а-г.  

 

Табло 7/1-5 – по Николов 1981, 36, обр. 4а-з. 

 

Табло 8/1-4 – по Николов 1981, 36, 38, обр. 5а-д. 

 

Табло 9/1-5 – по Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 17-43, pl. I/3-7. 

 

Табло 10/1-4 – по Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 17-43, pl. III/1, 4-5, 7. 

 

Табло 11/1-5 - по Todorović 1972, T. V, grob 13/1-6. 

 

Табло 12/1-4 - по Todorović 1972, T. XXXVIII, grob 222/1; T. XXXIX, grob 222/2; 

T. XL, grob 222/12-13.  

 

Табло 13/1а-в – по Попов 1922а, обр. 158. 

Табло 13/2а-в – по Božič 1981, Т. 1/1, 2/19, 3/30.  

 

Табло 14 – използвана е периодизация за La Tène C - La Tène D (LT C – LT D).  

Табло 14/1 – кат. № В 1, табла В I/1а-б, В II/1а-б, 2а-б, В III/1а-б, 2а-б – по 

Торбов 2016, кат. № VI/1. 

Табло 14/2 – кат. № А 63, табло A XXII/2а-б – по Торбов 2000, обр. 15. 

Табло 14/3 – кат. № Б 6, табло Б III/1а-в – по Аnastassov 2007, 169-173, fig. 3-7, pl. 

2. 

Табло 14/4 – кат. № А 90, табло A XXXI/1а-б - по Лазов 2010, 14, 16-17, обр. 3/5. 

Табло 14/5 – кат. № А 76, табло A XXVII/1а-б – по Домарадски 1994, кат. № 26. 

Табло 14/6 – кат. № А 48, табло A XVII/1 – по Lazov 2004, 297, Nr. 263, Торбов, 

Н. – личен архив. 

Табло 14/7 – кат. № А 50, табло A XVIII/1 - по Lazov 2004, 296, Nr. № 262, 

Торбов, Н. – личен архив. 

Табло 14/8 – кат. № А 82, табло А XXVIII/3а-б – по Теодосиев/Торбов 1995, 42, 

кат. № 3, обр. 15. 

Табло 14/9 – кат. № B 16, табла B XXII/1а-в, B XXIII/1а-б, 2а-в, B XXIV/1а-б, 2а-

б, B XXV/1а-г – по Торбов 2016, кат. № VI/16.   

Табло 14/10 – кат. № А 16, табло A VI/1a-б – по Торбов 2000, 25, кат. № 3, обр. 3. 

Табло 14/11 – кат. № А 68, табло А XXIV/2 – по Гущераклиев/Димитрова 2017, 

кат. № 293, Торбов, Н. – личен архив. 

Табло 14/12 – кат. № А 6, табло A II/2а-б – по Пеев 1926, 73-74, обр. 11-12. 

Табло 14/13 – кат. № А 77, табло А XXVII/2а-б – по Домарадски 1994, кат. № 41. 

Табло 14/14 - кат. № В 19, табла B XXVIII/1а-г, B XXIX/1a-д – по Аврамова 

2004, 37, кат. № 1. 4. Торбов, Н. – личен архив. 
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Приложение 3  

 

Табла 

(текстова част) 

 

Забележка. Последователното цитиране на двама автори един след друг е 

наложено от обстоятелството, че при първия автор е публикувана снимка, а при 

вторият е налице графичен образ, изготвен чрез изчертаване на оригиналния 

експонат в музея.   

 

 

 

Р А З Д Е Л  А 

 

Табло A I/1, меч с кат. № А 2 – по Николов 1965, 178, обр. 18а.  

Табло A I/2, меч с кат. № А 3 - по Николов 1965, 178, обр. 18б. 

Табло A I/3, меч с кат. № А 4 – по Попов 1922б, 74, обр. 60А-Б, Г, Е. 

Табло A II/1а, меч с кат. № А 5 – Торбов, Н. – личен архив. 

Табло A II/1б, меч с кат. № А 5 - по Попов 1929, 282, обр. 145. 

Табло A II/2а-б, меч с кат. № А 6 - по Пеев 1926, 73-74, обр. 11-12. 

Табло A III/1а-б, меч с кат. № А 7 - по Торбов 2000, 25, кат. № 1, обр. 1.  

Табло A III/2, меч с кат. № А 8 - по Попов 1936, 30, обр. 2.  

Табло A IV/1, меч с кат. № А 9 – по Попов 1936, 31-32, обр. 5-6. 

Табло A IV/2, меч с кат. № А 10 - по Николов 1965, 190, 200, обр. 33а-б;  

Торбов, Н. личен архив. 

Табло A IV/3, меч с кат. № А 12 - по Николов 1965, 189, 200, обр. 30а;  

Торбов, Н. – личен архив. 

Табло A V/1, меч с кат. № А 13 – Торбов, Н. – личен архив.  

Табло A V/2, меч с кат. № А 14 – по Николов 1969, 14-15, обр. 10;  

Торбов 2000, 25, кат. № 2, обр. 2. 

Табло A V/3а-б, меч с кат. № А 15 - по Николов 1965, 187, 200, обр. 27а;  

Торбов 2004, 45. 

Табло A VI/1a-б, меч с кат. № А 16 - по Торбов 2000, 25, кат. № 3, обр. 3. 

Табло A VI/2a-б, меч с кат. № А 17 - по Александров 1975, 68-70, обр. 1; 

Торбов, Н. – личен архив.  

Табло A VII/1, меч с кат. № А 18 - по Попов 1922а, 177-178, обр. 183А-Б. 

Табло A VII/2, меч с кат. № А 19 - по Торбов 2000, 25, кат. № 4, обр. 4. 

Табло A VIII/1, меч с кат. № А 20 - по Торбов 2000, 25, кат. № 5, обр. 5. 

Табло A VIII/2, меч с кат. № А 21 – по Гущераклиев/Димитрова 2017, кат. № 295. 

Табло A IX/1a-б, меч с кат. № А 22 – по Попов 1922а, 164-165, обр. 154-155а-в, 

156-157.  

Табло A IX/2, меч с кат. № А 23 - по Радославова 2005, 277-278, обр. 1а-б.  

Табло A X/1, меч с кат. № А 24 - по Торбов 2000, 25, кат. № 6, обр. 6.  

Табло A X/2, меч с кат. № А 26 - по Танчева-Василева 2007, 39, табло IV. 

Табло A X/3, меч с кат. № А 27 - по Танчева-Василева 2007, 39, табло IV. 

Табло A XI/1, меч с кат. № А 28 - по Танчева-Василева 2007, 39, табло III. 

Табло A XI/2, меч с кат. №/А 29 – по Танчева-Василева 2007, 39, табло III. 

Табло A XI/3, меч с кат. № А 30 - Танчева-Василева 2007, 39, табло III. 

Табло A XI/4, меч с кат. № А 31 - Танчева-Василева 2007, 39, табло III. 

Табло A XI/5, меч с кат. № А 32 - по Гетов 1962, 41-42, обр. 1.  
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Табло A XII/1, меч с кат. № А 33 - по Попов 1933, 349-351, 353, обр. 97.  

Табло A XII/2, меч с кат. № А 34 - по Николов 1965, 190, обр. 32а. 

Табло A XII/3а-в, меч с кат. № А 35 - по Николов 1990, 23, обр. 11а-б;  

Торбов 2005а, 264-265, обр. 3.  

Табло A XIII/1, меч с кат. № А 36 - по Николов 1965, 183, обр. 23а. 

Табло A XIII/2, меч с кат. № А 38 - по Торбов 2000, 25-26, кат. № 7, обр. 7. 

Табло A XIII/3а-б, меч с кат. № А 39 - по Торбов 2000, 26, кат. № 8, обр. 8. 

Табло A XIV/1, меч с кат. № А 40 - по Атанасов 1992, 12, таблица VI, 7.  

Табло A XIV/2а-б, меч с кат. № А 41 - по Атанасов 1992, 12-13, таблица VII, 1-3.  

Табло A XV/1а-б, меч с кат. № А 42 - по Стефанов 1941, 320-321, обр. 343а, в-г.  

Табло A XV/2, меч с кат. № А 43 - по Стефанов 1941, 321, обр. 343б.  

Табло A XV/3, меч с кат. № А 44 - по Николов 1965, 194, обр. 41а; Торбов, Н. – 

личен архив.  

Табло A XVI/1, меч с кат. № А 46 - по Торбов 2000, 26, кат. № 9, обр. 9. 

Табло A XVI/2, меч с кат. № А 47 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло A XVII/1, меч с кат. № А 48 - по Lazov 2004, 297, Nr. 263;  

Торбов 2005а, 266-273, обр. 6. 

Табло A XVII/2, меч с кат. № А 49 – Торбов, Н. – личен архив.  

Табло A XVIII/1, меч с кат. № А 50 - по Lazov 2004, 296, Nr. 262;  

Торбов 2005а, 266-273, обр. 7.  

Табло A XVIII/2а-б, меч с кат. № А 54 - по Николов 1965, 191, обр. 36а-б.  

Табло A XIX/1, меч с кат. № А 55 - по Торбов 2000, 26, кат. № 10, обр. 10. 

Табло A XIX/2, меч с кат. № А 56 - по Anastassov. 2008а, 29, pl. 2/30. 

Табло A XX/1, меч с кат. № А 57 - по Anastassov 2008а, 29, pl. 2/31. 

Табло A XX/2, меч с кат. № А 58 - по Anastassov 2008а, 29, pl. 2/32. 

Табло A XXI/1, меч с кат. № А 59 - по Николов 1993, 21, обр. 5а. 

Табло A XXI/2, меч с кат. № А 60 - по Николов 1990, 21, обр. 9а. 

Табло A XXI/3, меч с кат. № А 61 - по Николов 1990, 22, обр. 10а. 

Табло A XXII/1, меч с кат. № А 62 – по Николов 1965, 190, 200, обр. 31, 

Торбов, Н.- личен архив. 

Табло A XXII/2а-б, меч с кат. № А 63 - по Николов 1965, 179-180, 200, обр. 21а, 

д; Торбов 2005а, 264-266, обр. 1А-Б. 

Табло A XXIII/1, меч с кат. № А 64 - по Николов 1965, 182, 200, обр. 22а; 

Торбов, Н. – личен архив. 

Табло А XXIII/2, меч с кат. № А 65 - по Попов 1929, 278-280, обр. 141-142а-б. 

Табло A XXIII/3а-б, меч с кат. № А 66 - по Попов 1922а, 170-171, обр. 169-171.  

Табло A XXIV/1, меч с кат. № А 67 - по Торбов 2000, 26, кат. № 11, обр. 11. 

Табло A XXIV/2, меч с кат. № А 68 – по Гущераклиев/Димитрова 2017, кат. № 

293, Торбов, Н. – личен архив. 

Табло A XXIV/3, меч с кат. № А 69 – по Николов 1965, 187, обр. 28а. 

Табло A XXIV/4, меч с кат. № А 70 - по Попов/Кацаров/Господинов 1921, 31, 

обр. 34А-В, 35.  

Табло A XXV/1а-б, меч с кат. № А 72 - по Николов 1981, 36, обр. 4е, ж.  

Табло A XXV/2а-в, меч с кат. № А 73 - по Николов 1981, 38, обр. 5б.  

Табло A XXVI/1а-б, меч с кат. № А 74 - по Dana/Kamiševa/Theodossiev 2016, 60-

64, fig. 1-4. 

Табло A XXVI/2а-б, меч с кат. № А 75 - по Александров 1975, 70-71, обр. 2;  

Торбов 2005а, 266-273, обр. 5. 

Табло A XXVII/1а-б, меч с кат. № А 76 - по Домарадски 1994, кат. № 26.  

Табло А XXVII/2а-б, меч с кат. № А 77 - по Домарадски 1994, кат. № 41.  
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Табло А XXVIII/1, меч с кат. № А 80 - по Николов 1965, 179, обр. 19а; Торбов, 

Н. – личен архив.  

Табло А XXVIII/2, меч с кат. № А 81 - по Николов 1965, 179, обр. 20а. 

Табло А XXVIII/3а-б, меч с кат. № А 82 - по Теодосиев/Торбов 1995, 42, кат. № 

3, обр. 15. 

Табло А XXIX/1, меч с кат. № А 83 - по Теодосиев/Торбов 1995, 45, кат. № 13, 

обр. 20. 

Табло А XXIX/2, меч с кат. № А 84 - по Теодосиев/Торбов 1995, 47, кат. № 27, 

обр. 31. 

Табло А XXIX/3, меч с кат. № А 85 - по Теодосиев/Торбов 1995, 50, кат. № 42, 

обр. 42. 

Табло А XXIX/4, част от ножница с кат. № А 86 - по Торбов 2000, 26, кат. № 12, 

обр. 12. 

Табло А XXX/1, меч с кат. № А 87 – по Николов 1965, 188, 200, обр. 29а. 

Табло A XXX/2, меч с кат. № А 88 - по Попов 1924, 115-116, обр. 50, 51А, 52А-

Д. 

Табло A XXX/3, меч с кат. № А 89 - по Торбов 2000, 26, кат. № 13, обр. 13. 

Табло A XXXI/1а-б, меч с кат. № А 90 – по Лазов 2010, 14, 16-17, обр. 3/5. 

 

 

 

Р А З Д Е Л  Б 

 

Табло Б I/1, меч с кат. № Б 1 - по Торбов 2000, 26, кат. № 14, обр. 14. 

Табло Б I/2, меч с кат. № Б 2 - по Лазарова 1987, 12-13, табло I, 2. 

Табло Б II/1, меч с кат. № Б 3 - по Лазарова 1987, 12-13, табло I, 3а-б. 

Табло Б II/2, меч с кат. № Б 4 – Торбов, Н. – личен архив. 

Табло Б II/3, меч с кат. № Б 5 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло Б III/1а-в, меч с кат. № Б 6 – по Аnastassov 2007, 169-173, fig. 3-7, pl. 2. 

Табло Б IV/1а-б, меч с кат. № Б 7 - по Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 172-182, 

Аbb. 1/1, 12. 

Табло Б V/1а-б, меч с кат. № Б 8 – Торбов, Н. – личен архив.  

Табло Б V/2а-б, меч с кат. № Б 9 -  Торбов, Н. – личен архив.  

 

 

 

Р  А  З  Д  Е  Л    В 

 

Табло В I/1а-б, меч с кат. № В 1 - по Торбов 2016, кат. № VI/1. 

Табло В II/1а-б, 2а-б, меч с кат. № В 1 - по Торбов 2016, кат. № VI/1.  

Табло В III/1а-б, 2а-б, меч с кат. № В 1 - по Торбов 2016, кат. № VI/1.  

Табло B IV/1, меч с кат. № B 2 - по Торбов 2016, кат. № VI/2.  

Табло B IV/2, меч с кат. № B 3 - по Торбов 2016, кат. № VI/3.  

Табло B IV/3, меч с кат. № B 4 - по Торбов 2016, кат. № VI/4.  

Табло B V/1а-б, меч с кат. № B 2 - по Торбов 2016, кат. № VI/2.  

Табло B VI/1а-в, меч с кат. № B 3 - по Торбов 2016, кат. № VI/3.  

Табло B VII/1а-в, меч с кат. № B 4 - по Торбов 2016, кат. № VI/4.  

Табло B VIII/1, меч с кат. № B 5 - по Торбов 2016, кат. № VI/5.  

Табло B VIII/2, меч с кат. № B 6 - по Торбов 2016, кат. № VI/6.  

Табло B VIII/3, меч с кат. № B 7 - по Торбов 2016, кат. № VI/7.  
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Табло B IX/1а-в, меч с кат. № B 5 - по Торбов 2016, кат. № VI/5.  

Табло B X/1а-в, меч с кат. № B 6 - по Торбов 2016, кат. № VI/6.  

Табла B XI/1а-в, меч с кат. № B 7 - по Торбов 2016, кат. № VI/7.  

Табло B XII/1, меч с кат. № B 8 - по Торбов 2016, кат. № VI/8.  

Табло B XII/2, меч с кат. № B 9 - по Торбов 2012б, кат. № VI/9.  

Табло B XII/3, меч с кат. № B 10 - по Торбов 2016, кат. № VI/10. 

Табло B XII/4, меч с кат. № B 11 - по Торбов 2016, кат. № VI/11.  

Табло B XIII/1а-в, меч с кат. № B 8 - по Торбов 2016, кат. № VI/8.  

Табло B XIV/1а-в, меч с кат. № B 9 - по Торбов 2012б, кат. № VI/9.  

Табло B XV/1а-в, меч с кат. № B 10 - по Торбов 2016, кат. № VI/10. 

Табло B XVI/1а-в, меч с кат. № B 11 - по Торбов 2016, кат. № VI/11.  

Табло B XVII/1, меч с кат. № B 12 - по Торбов 2016, кат. № VI/12.  

Табло B XVII/2, меч с кат. № B 13 - по Торбов 2016, кат. № VI/13.  

Табло B XVII/3, меч с кат. № B 14 - по Торбов 2016, кат. № VI/14.  

Табло B XVII/4, меч с кат. № B 15 - по Торбов 2016, кат. № VI/15.  

Табло B XVIII/1а-в, меч с кат. № B 12 - по Торбов 2016, кат. № VI/12.  

Табло B XIX/1а-в, меч с кат. № B 13 - по Торбов 2016, кат. № VI/13.  

Табло B XX/1а-г, меч с кат. № B 14 - по Торбов 2016, кат. № VI/14.  

Табло B XXI/1а-в, меч с кат. № B 15 - по Торбов 2016, кат. № VI/15.  

Табло B XXII/1а-в, меч с кат. № B 16 - по Торбов 2016, кат. № VI/16. 

Табло B XXIII/1а-б, 2а-в, меч с кат. № B 16 - по Торбов 2016, кат. № VI/16. 

Табло B XXIV/1а-б, 2а-б, меч с кат. № B 16 - по Торбов 2016, кат. № VI/16. 

Табло B XXV/1а-г, меч с кат. № B 16 - по Торбов 2016, кат. № VI/16. 

Табло B XXVI/1, меч с кат. № B 17 - по Шалганова 2012, кат. № 32. 

Табло B XXVI/2, меч с кат. № B 18 – Торбов, Н. – личен архив. 

Табло B XXVII/1а-в, меч с кат. № B 18 – Торбов, Н. – личен архив. 

Табло B XXVIII/1а-г, меч с кат. № B 19 – Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXIX/1a-д, меч с кат. № B 19 – Торбов, Н. – личен архив. 

 

 

 

Р А З Д Е Л  Г 

 

Табло Г I/1, част от меч с кат. № Г 1 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г I/2, част от меч с кат. № Г 2 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г I/3, част от меч с кат. № Г 3 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г I/4, част от меч с кат. № Г 4 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г I/5, част от меч с кат. № Г 5 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г I/6, част от меч с кат. № Г 13 – Торбов, Н. – личен архив. 

Табло Г II/1, част от меч с кат. № Г 1 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г II/2, част от меч с кат. № Г 2 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г II/3, част от меч с кат. № Г 3 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г II/4, част от меч с кат. № Г 4 – Торбов, Н. – личен архив.    

Табло Г II/5, част от меч с кат. № Г 5 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г II/6, част от меч с кат. № Г 13 – Торбов, Н. – личен архив.      

Табло Г III/1а-б, части от меч с кат. № Г 6 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г III/2а-б, части от меч с кат. № Г 9 – Торбов, Н. – личен архив.    

Табло Г IV/1а-б, части от меч с кат. № Г 6 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г V/1а-б, части от меч с кат. № Г 9 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г V/2а-б, части от меч с кат. № А 35 – Торбов, Н. – личен архив.     
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Табло Г VI/1а-д, части от меч с кат. № Г 7 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г VII/1а-д, части от меч с кат. № Г 7 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г VIII/1а-в, части от меч с кат. № Г 8 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г VIII/2а-б, части от меч с кат. № Г 10 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г IX/1а-в, части от меч с кат. № Г 8 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г X/1а-б,  части от меч с кат. № Г 10 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г XI/1а-б, части от меч с кат. № Г 11 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г XI/2а-б, части от меч с кат. № Г 12  – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г XII/1а-б, части от меч с кат. № Г 11 – Торбов, Н. – личен архив.   

Табло Г XII/2а-б, части от меч с кат. № Г 12 – Торбов, Н. – личен архив.   

 

Табло Д I/1а-б, изображение върху сребърен съд от съкровището от Якимово - 

по Lazov 2004, Nr. 207a. 

Табло Д I/2а-б, 3а-б, 4а-б, изображения върху три сребърни съда от сбирка 

„Ватеви“ – по Торбов 2016, LII-LIII, fig 3, 4a, 5a, експертни заключения за движими 

културни ценности № 154-155/15.06. 2011 г. 

Табло Д I/5а-б, изображение върху сребърна апликация от Surcea, Румъния - по 

Rustoiu 2008, fig. 80/5. 
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Списък 1 

 

Карти с местонамирането на всеки меч и наименование на селището,  

от района на което произхожда 

Забележка: Картите са изработени върху картна подложка: „България. Пътна карта“, 

2019 г. Мащаб 1:540 000. 

 

КАРТА 2 
КАРТА 2/1 - Алтимир, община Бяла Слатина, област Враца. 

КАРТА 2/5 - Бистрилица, община Берковица, област Монтана. 

КАРТА 2/6 - Борован, община Борован, област Враца. 

КАРТА 2/7 - Буковец, община Бяла Слатина, област Враца. 

КАРТА 2/8 - Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца. 

КАРТА 2/9 - Върбешница, община Мездра, област Враца. 

КАРТА 2/10 - Галатин, община Криводол, област Враца. 

КАРТА 2/11 - Галиче, община Бяла Слатина, област Враца. 

КАРТА 2/12 - Горно Церовене, община Монтана, област Монтана. 

КАРТА 2/13 - Добролево, община Борован, област Враца. 

КАРТА 2/14 - Добруша, община Криводол, област Враца. 

КАРТА 2/18 - Еница, община Кнежа, област Плевен. 

КАРТА 2/19 - Живовци (сега не съществува), община Монтана, област Монтана. 

КАРТА 2/23 - Камено поле, община Роман, област Враца. 

КАРТА 2/24 - Койнаре, община Червен бряг, област Плевен. 

КАРТА 2/25 - Комарево, община Бяла Слатина, област Враца. 

КАРТА 2/26 - Крива бара, община Козлодуй, област Враца. 

КАРТА 2/27 - Криводол, община Криводол, област Враца. 

КАРТА 2/28 - Крушовица, община Мизия, област Враца. 

КАРТА 2/31 - Лесура, община Криводол, област Враца. 

КАРТА 2/32 - Мездра, община Мездра, област Враца. 

КАРТА 2/34 - Мизия (Букьовци), община Мизия, област Враца. 

КАРТА 2/36 - Oряхово, община Оряхово, област Враца. 

КАРТА 2/37 - Осен, община Криводол, област Враца. 

КАРТА 2/38 - Остров, община Оряхово, област Враца. 

КАРТА 2/39 - Паволче, община Враца, област Враца. 

КАРТА 2/42 - Попица, община Бяла Слатина, област Враца. 

КАРТА 2/44 - Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца. 

КАРТА 2/46 - Софрониево, община Мизия, област Враца. 

КАРТА 2/48 - Стубел, община Монтана, област Монтана. 

КАРТА 2/50 - Търнава, община Бяла Слатина, област Враца. 

КАРТА 2/51 - Търнак, община Бяла Слатина, област Враца. 

КАРТА 2/52 - Царевец (Влашко село), община Мездра, област Враца. 

КАРТА 2/53 - Чирен, община Враца, област Враца. 
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КАРТА 3. 
КАРТА 3/3 - Баховица, община Ловеч, област Ловеч. 

КАРТА 3/15 - Дойренци, община Ловеч, област Ловеч. 

КАРТА 3/16 - Долец, (Дере), община Попово, област Търговище. 

КАРТА 3/17 - Езерче, община Цар Калоян, област Разград. 

КАРТА 3/22 - Камбурово (Хасан факъ), община Омуртаг, област Търговище. 

КАРТА 3/29 - Кълново, община Смядово, област Шумен. 

КАРТА 3/30 - Лесичери, община Павликени, област Велико Търново. 

КАРТА 3/35 - Ново село, община Велико Търново, област Велико Търново.  

КАРТА 3/41 - Плевен, община Плевен, област Плевен. 

КАРТА 3/43 - Смочан, община Ловеч, област Ловеч.  

 

КАРТА 4 
КАРТА 4/2 - Байлово, община Горна Малина, област София. 

КАРТА 4/4 - Белозем, община Раковски, област Пловдив. 

КАРТА 4/20 - Кабиле, община Тунджа, област Ямбол. 

КАРТА 4/21 - Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора. 

КАРТА 4/33 - Меричлери, община Димитровград, област Хасково. 

КАРТА 4/40 - Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик. 

КАРТА 4/45 - София, община София, област София. 

КАРТА 4/47 - Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора. 

КАРТА 4/49 -Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора. 

КАРТА 4/54 - Шипка, община Казанлък, област Стара Загора. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 

 

 

 
Списък 2 

 

 

Наименованията на селищата  

от околността, на които произхожда всеки меч и  

тяхното местонамиране върху картите 

 

Забележка: Картите са изработени върху картна подложка: „България. Пътна карта“, 

2019 г. Мащаб 1:540 000. 

 

Алтимир, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/1. 

Байлово, община Горна Малина, област София - КАРТА 4/2. 

Баховица, община Ловеч, област Ловеч - КАРТА 3/3. 

Белозем, община Раковски, област Пловдив - КАРТА 4/4. 

Бистрилица, община Берковица, област Монтана - КАРТА 2/5. 

Борован, община Борован, област Враца - КАРТА 2/6. 

Буковец, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/7. 

Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/8. 

Върбешница, община Мездра, област Враца - КАРТА 2/9. 

Галатин, община Криводол, област Враца - КАРТА 2/10. 

Галиче, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/11. 

Горно Церовене, община Монтана, област Монтана - КАРТА 2/12. 

Добролево, община Борован, област Враца - КАРТА 2/13. 

Добруша, община Криводол, област Враца - КАРТА 2/14. 

Дойренци, община Ловеч, област Ловеч - КАРТА 3/15. 

Долец, (Дере), община Попово, област Търговище - КАРТА 3/16. 

Езерче, община Цар Калоян, област Разград - КАРТА 3/17. 

Еница, община Кнежа, област Плевен - КАРТА 2/18. 

Живовци (сега не съществува), община Монтана, област Монтана - КАРТА 2/19. 

Кабиле, община Тунджа, област Ямбол - КАРТА 4/20. 

Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора - КАРТА 4/21. 

Камбурово (Хасан факъ), община Омуртаг, област Търговище - КАРТА 3/22. 

Камено поле, община Роман, област Враца - КАРТА 2/23. 

Койнаре, община Червен бряг, област Плевен - КАРТА 2/24. 

Комарево, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/25. 

Крива бара, община Козлодуй, област Враца - КАРТА 2/26. 

Криводол, община Криводол, област Враца - КАРТА 2/27. 

Крушовица, община Мизия, област Враца - КАРТА 2/28. 

Кълново, община Смядово, област Шумен - КАРТА 3/29. 

Лесичери, община Павликени, област Велико Търново - КАРТА 3/30. 

Лесура, община Криводол, област Враца - КАРТА 2/31. 

Мездра, община Мездра, област Враца - КАРТА 2/32. 

Меричлери, община Димитровград, област Хасково - КАРТА 4/33. 

Мизия (Букьовци), община Мизия, област Враца - КАРТА 2/34. 

Ново село, община Велико Търново, област Велико Търново - КАРТА 3/35. 

Оряхово, община Оряхово, област Враца - КАРТА 2/36. 
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Осен, община Криводол, област Враца - КАРТА 2/37. 

Остров, община Оряхово, област Враца - КАРТА 2/38. 

Паволче, община Враца, област Враца - КАРТА 2/39. 

Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик - КАРТА 4/40. 

Плевен, община Плевен, област Плевен - КАРТА 3/41. 

Попица, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/42. 

Смочан, община Ловеч, област Ловеч - КАРТА 3/43. 

Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/44. 

София, община София, област София - КАРТА 4/45. 

Софрониево, община Мизия, област Враца - КАРТА 2/46. 

Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора - КАРТА 4/47. 

Стубел, община Монтана, област Монтана - КАРТА 2/48. 

Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора - КАРТА 4/49. 

Търнава, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/50. 

Търнак, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/51. 

Царевец (Влашко село), община Мездра, област Враца - КАРТА 2/52. 

Чирен, община Враца, област Враца - КАРТА 2/53. 

Шипка, община Казанлък, област Стара Загора - КАРТА 4/54. 

 
 

 



282 

 

 

 
 

Таблица 1 

Мечове и въоръжение и снаряжение от желязо 

 

Забележка. В таблицата не са включени мечовете и останалите представители на 

въоръжението и снаряжението, за които е неизвестно населеното място, в землището на 

което са намерени. Във втората колонка е посочен периода на производство и употреба 

на меча, като с въпросителен препинателен знак е указано, че той не може да бъде 

определен със сигурност – мечът не е запазен изцяло.  

 
населено 

място 
меч нож 

 
връх 

от 

копие 

апли- 
кация 

от 

щит 

ризни- 
ца 

тока, 
колан 

вериж 

-ка 

шпора юзда 

Алтимир,  
гроб 

 

1  
кат. № A 1 

LT D 

1 1 1 
LT D 

   1 

Алтимир, 
гроб, 

м. Уловица 

 

1 
кат. № A 2, 

табло A I/1 

LT D1 

       

Алтимир, 
гроб, 

м. Уловица 

 

1 
кат. № A 3, 

табло A I/2 

LT C ? 

1       

Байлово 
гроб 

 

1 
кат. № A 4, 

табло A I/3 

LT D ? 

       

Баховица 

 

1 

кат. № A 5, 

табло  

A II/1а-б 
LT D 

      1 

Белозем 

 
 

 

 

 

1 

кат. № A 6,  
табло  

A II/2а-б, 

вероятно 

части от още 
два меча 

 

 

 1 

веро-
ятно 

още 

някол

ко 

     

Бистрилица 

 

1 

кат. № A 7, 

табло A 

III/1а-б 
LT D1 
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населено 

място 

меч нож 

 

връх 

от 

копие 

апли- 

кация 

от 
щит 

ризни- 

ца 

тока, 

колан 

вериж 
-ка 

шпора юзда 

Борован, 

м. Тихов лъг 

 

1 

кат. № A 8, 

табло A III/2 
LT C ? 

 1     1 

Борован, 

м. Езерото 
 

1 

кат. № A 9, 
табло A IV/1 

LT D1 

 2 1 

LT D 

    

Борован, 

гроб, 
м. Езерото 

1 

кат. № A 10, 
табло A IV/2 

LT D 

  1    1 

Буковец 
 

1 
кат. № A 11 

LT D 

 
 

      
 

Бъркачево, 

гроб 
 

1 

кат. № A 12, 
табло A IV/3 

LT D 

1      1 

Върбешница 

 
 

1 

кат. № A 13, 
табло A V/1  

LT D 

1  1 

LT D 

1 1 1 3 

Галатин, 

гроб 

 

1 

кат. № A 14,  

табло A V/2 

LT D 

1 1     1 

Галиче, 

гроб, 

м. Прапора 

1 

кат. № A 15,  

табло  
A V/3а-б 

LT D1 

 1 1 

LT D 

   1 

Галиче 

гроб 
 

1 

кат. № A 16, 
табло  

A VI/1a-б  

LT D1 

1 1 1 

LT D 

 1 1 1 

Горно 
Церовене 

1 
кат. № A 17, 

табло  

A VI/2a-б 
LT D 

       

Добролево, 

м. Уловица 

 

1 

кат. № A 18, 

табло A VII/1 
LT D 

 

 
 

върхо

ве от 

копия 
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населено 

място 

меч нож 

 

връх  

от 

копие 

апли-

кация 

от 
щит 

ризни- 

ца 

тока, 

колан 

вериж 
-ка 

шпора юзда 

Добруша, 

гроб, 

м Изворо 

1 

кат. № A 19, 

табло A VII/2 
LT D1   

2 2 1 

LT D 

 1 1 1 

Добруша, 
селище 

 

1 
кат. № A 20, 

табло  

A VIII/1 

LT D 

5 5 
на- 

край-

ника 

от 
копия 

  1 7 2 

Дойренци 

гроб, 
неустановен 

инвентар 

1 

кат. № A 21, 
табло  

A VIII/2 

LT D 

   2 1 

бронз 

  

Долец, 
(Дере) 

гроб 

1 
кат. № A 22, 

табло 

A IX/1a-б 
LT D1 

 1     1 

Езерче, 

гроб 

1 

кат. № A 23, 

табло A IX/2 
LT C 

1 1      

Еница 1 

кат. № A 24, 

табло A X/1 
LT C 

       

Живовци 1 

кат. № A 25 
LT D 

       

Кабиле, 
гроб, 

подножието  

на м. Зайчи 
връх 

2 
кат. № A 

26-27, 

табло  
A X/2-3 

LT C ? LT D ? 

       

Кабиле 

 
 

4 

кат. № A  
28-31, 

табло  

A XI/1-4 

LT C ? LT D ? 

       

Казанлък 1 

кат. № A 32, 

табло A XI/5 
LT D  

  1 

шлем, 

бронз 

    



285 

 

населено 

място 

меч нож 

 

връх  

от 

копие 

апли- 

кация 

от 
щит 

ризни- 

ца 

тока, 

колан 

вериж 
-ка 

шпора юзда 

Камбурово, 

(Хасан 

факъ) 
гроб 

1 

кат. № A 33,  

табло A XII/1  
LT D  

1 1 1 

LT D  

   1 

Камено 
поле, 

гроб 

1 
кат. № A 34, 

табло A XII/2 

LT D  

      1 

Койнаре, 
гроб 

 

 

1 
кат. № A 35, 

табла  

A XII/3а-в,  
Г V/2а-б 

LT C ? LT D ?  

1 2 
2 на- 

край- 

ника 

1 
LT D  

   1 

Комарево, 

гроб  
 

1 

кат. № A 36, 
табло  

A XIII/1  

LT D  

1 1   1  1 

Крива бара, 
гроб 

1 
кат. № A 37 

LT D  

1 1 1 
LT D  

   1 
 

Криводол 
 

1 
кат. № A 38, 

табло  

A XIII/2 

LT D  

       

Крушовица 1 

кат. № A 39, 

табло  
A XIII/3а-б 

LT D1  

      1 

Кълново, 

вероятно 
гроб 

1 

кат. № A 40, 
табло  

A XIV/1 

LT C 

1 

келт-
ски 

1 1 

LT C 
1 

шлем 

   1 

Кълново, 
съоръжение 

№ 6 – яма 

 

1 
кат. № A 41, 

табло  

A XIV/2а-б 
LT C 

       

Лесичери, 

гроб 

1 

кат. № A 42, 

табло  
A XV/1а-б 

LT C 

 

 1     1 
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населено 

място 

меч нож 

 

връх 

от 

копие 

аплик

ация 

от 
щит 

ризни- 

ца 

тока, 

колан 

вериж 
-ка 

шпора юзда 

Лесичери, 
гроб 

 

 

1 
кат. № A 43, 

табло  

A XV/2 
LT C 

 

 
 

 

 
 

 

     
 

 

Лесура, 

гроб 

1 

кат. № A 44, 
табло A XV/3 

LT D  

1 върхо-

ве от 
копия 

    1 

Лесура, 

гроб 

1  

кат. № A 45 
LT D  

 

 

1 

 

1 

LT D  

 

 

 

 

 

 

1 

 

Мездра 1 

кат. № A 46, 
табло  

A XVI/1 

LT D 

       

Мездра, 
гробове,  

неизвестен 

брой 

4 
кат. № A  

47-50,  

табла  
A XVI/2,  

A XVII/1-2,  

A XVIII/1  

LT D1 

4 4 
1 на- 

край- 

ник 

 1 3 1 8 

Меричлери, 

гроб 

1 

кат. № A 51 

 
 

 4    1  

 

Мизия, 

м. Рупите 

1 

кат. № A 52 

LT D 

  1 

LT D  

   1 

Мизия, 

квартал 

Татарлъка 

1 

кат. № A 53 

LT D  

1 1 1 

LT D  

   1 

Мизия 

 

 

1 

кат. № A 54, 

табло  

A XVIII/2а-б 
LT D1 

       

Мизия 

 
 

 

 

 

1  

кат. № A 55, 
табло  

A XIX/1 

LT D 
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населено 

място 

 
 

меч 

 

 
 

нож 

 

връх 

от 

копие 

апли- 

кация 

от 
щит 

ризни- 

ца 

тока, 

колан 

вериж 
-ка 

шпора юзда 

Ново село 

 

 
 

 

 

3 

кат. №  

A 56-58,  
табла  

A XIX/2,  

A XX/1-2 
LT C ?  

       

Оряхово, 
гроб 

 

1 
кат. № A 59, 

табло  

A XXI/1 

LT D 

1 1     1 

Осен, 

гроб 1 

 

1 

кат. № A 60, 

табло  
A XXI/2 

LT D 

1 1     1 

Осен,  

гроб 2 
 

1 

кат. № A 61, 
табло  

A XXI/3 

LT C ? 

1 1     1 

Остров 
 

 

1 
кат. № A 62, 

табло  

A XXII/1 
LT D 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Паволче, 

гроб 1 

 

1 

кат. № A 63, 

табло  
A XXII/2а-б  

LT C1 

 

1       

Паволче, 

гроб 2 

 

1 

кат. № A 64, 

табло  

A XXIII/1 
LT D1  

 1 

 

    1 

Плевен, 

гроб 
 

1 

кат. № A 65, 
табло  

A XXIII/2 

LT C2 

3 2 

1 пред 
пази 

тел 

1 

LT D  

    

Попица, 
гроб 

 

 
 

 

 

1 
кат. № A 66, 

табло 

A XXIII/3а-б 
LT C 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 
 

 

 
 

 

 



288 

 

населено 

място 

 
 

меч 

 

нож 

 

 
 

връх 

от 

копие 
 

 

апли-

кация 

от 
щит 

 

ризни- 

ца 

 

тока, 

колан 

вериж 
-ка 

 

шпора 

 

юзда 

Попица 

 

1 

кат. № A 67, 
табло  

A XXIV/1 

LT D  
 

     2 

 
 

 

 

1 

 
 

 

Смочан, 

Гроб, 

неустановен 
инвентар 

1 

кат. № A 68, 

табло  
A XXIV/2 

LT D 1 

1     2 3 

Соколаре, 
гроб 

 

1 
кат. № A 69, 

табло  

A XXIV/3 

LT D  

1       

София, 

гроб 

 

1 

кат. № A 70, 

табло  
A XXIV/4 

 

 1      

Софрониево 

гроб 1, 
м. Балеви 

ливади 

1 

кат. № A 71  
LT D1 

1 2 1 

LT D  

   1 

Софрониево
гроб 1, м. 

Стубленски 

връх 

1 
кат. № A 72, 

табло  

A XXV/1а-б 

LT D1  

1 2     1 

Софрониево 

гроб 2, м. 

Стубленски 
връх 

1 

кат. № A 73, 

табло  
A XXV/2а-в  

LT D1   

1 2     1 

Софрониево 

гроб 3, м. 
Стубленски 

връх 

 

1 

не е запазен   
 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 1 

 

Стара 
Загора, 

гроб 

 

1 
кат. № A 74, 

табло  

A XXVI/1а-б 
 

 

 1      
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населено 

място 

 
 

 

меч 

 

 
 

нож 

 

 
 

 

връх 

от 

копие 
 

 

апли- 

кация 

от 
щит 

 

 

ризни- 

ца 

 
 

 

тока, 

колан 

вериж 
-ка 

 

шпора 

 

 
 

юзда 

 

 
 

Стубел, 
гроб 

 

 

1 
кат. № A 75, 

табло  

A XXVI/2а-б 
LT D  

 

1 
 

 

 
 

 

1 
 

 

 
 

 

1 
LT D  

 

 
 

 

 
 

1 
 

 

 
 

 

 
 

1 
 

 

 
 

 

Тъжа, 

гроб 
 

 

1 

кат. № A 76, 
табло  

A XXVII/1а-б 

LT C2 

 1 1 

LT D 

    

Тъжа, 
гроб 

 

1 
кат. № A 77, 

табло  

A XXVII/2а-б 
 

 

2 5 1     

Търнава 

 

1 

кат. № A 78 
LT D  

       

Търнава  1 

кат. № A 79 
LT D  

       

Търнава, 

гроб 1, м. 

Митков 
връх 

 

1 

кат. № A 80, 

табло  
A XXVIII/1 

LT D  

 

 

 
 

2 

 

 
 

     

Търнава, 

гроб 2, м. 
Митков 

връх 

 

1  

кат. № A 81, 
табло  

A XXVIII/2 

LT D 

1 2 

 

     

Търнава, 

могила 1, 

гроб 1, 

м. Грезница 

1 

кат. № A 82, 

табло A 

XXVIII/3а-б 
LT D1 

1 1 1 

LT D  

1 1  1 

Търнава, 

могила 3, 
гроб 1, 

м. Грезница 

1 

кат. № A 83, 
табло  

A XXIX/1 

LT D1 

1 1 

1 връх 
от 

стрела 

1 

LT D  

  1 1 

Търнава, 
могила 3, 

гроб 2, 

м. Грезница 

1 
кат. № A 84, 

табло  

A XXIX/2 
LT D1 

1 1 1 
LT D  

 1  1 
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населено 

място 

 
 

 

меч 

 

 
 

нож 

 

 
 

 

връх 

от 

копие 
 

 

апли- 

кация 

от 
щит 

 

 

ризни- 

ца 

 
 

 

тока, 

колан 

вериж 
-ка 

 

шпора 

 

 
 

юзда 

 

 
 

Търнава, 
могила 4, 

гроб 1, 

м. Грезница 

1 
кат. № A 85, 

табло  

A XXIX/3 
LT D1 

 
 

1 1 
LT D  

   1 
 

Търнава, 

селище 

 

1 

кат. № A 86, 

табло A 
XXIX/4  

LT C2 

10    2 3  

Търнак, 
гроб 

 

1 
кат. № A 87, 

табло  

A XXX/1 
LT C 

 
 

1      

Царевец 

(Влашко 
село), 

гроб 

1 

кат. № A 88, 
табло  

A XXX/2 

LT D ? 

 1      

Чирен 
 

1 
кат. № A 89, 

табло  

A XXX/3 
LT C ? 

      
 

1 

Шипка 

 

1 

кат. № A 90, 

табло  
A XXXI/1а-б 

LT C2 

 1 

1 на- 

край-
ник  

1 

LT C 

1 
шлем 

 1   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 




