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УВОД 

Основна цел на научното изследване и задачи. 

През късната елинистическа епоха в Югоизточна Европа намира широко 

разпространение оръжие, което представлява нож с извито острие. В българската и 

румънската научна литература са използвани за него две наименования - μάχαιρα на 

старогръцки език и sica на латински език. Натрупаният обемен археологически 

материал определя основната цел на настоящето научно изследване – създаване на 

информационна база от данни в каталог и обстойно разглеждане въз основа на нея 

на произхода, формата, украсата на ножовете и установяването на обществената 

комуникация довела до тяхната изработка и употреба. 

Хронологическите граници на изследването са фиксирани от сведенията от 

археологически проучвания и активна събирателска дейност. За територията на юг от 

река Дунав те са в периода от II в. пр. Хр. - I в., а за тази, която е разположена на север 

от реката, той е удължен и включва и началото на II в. (106 г.) Тези широки 

хронологически граници обобщават по-тесните времеви рамки, определени в отделните 

научни изследвания (Торбов 1997; Bozic 1981; Guštin 1984; Sîrbu/Borangic 2016а; 

Sîrbu/Borangic 2016b). Времето на производството и употребата на ножовете включва 

късната елинистическа епоха до установяването на римското владичество върху 

територията, от която те произхождат.  

Северната граница на тяхното разпространение е фиксирана от находките от 

района на Малая Копаня, Закарпатськоï області – Република Украйна - кат. № IV/1-11, 

табла L/1, 2a-б, 3-4, LI/1-7, (КАРТА 12). 

Южната е определена от местонамирането на ножовете от античния град Кабиле 

- кат. № I/30, табло VII/3 и от гробовете, разкрити при Крумово - кат. № I/43, табло X/4, 

Орлово - кат. № I/52, табло XII/4 и Црънча кат. № I/94-95, табло XXI/1-2, (КАРТА 5).  

Западната не може да бъде прецизирана. Нейната крайна точка е гробът от Sotin, 

Хърватия - кат. № VI/2, табло LII/5, (КАРТА 11).  

Източната достига до Черно море – ножове са открити в околностите на Варна - 

кат. № I/10-11, табло III/2-3 (КАРТА 4) и Histria - кат. № II/21, табло XXXIX/5 (КАРТА 

8). 

В географско отношение разпространението на ножовете обхваща обширна 

територия между отделни южни райони на България и Украйна. В източна тя е 

ограничена от Черно море, а в западна от завоя на река Дунав при Sotin, Хърватия. Най 

голяма концентрация на находките се забелязва в Северозападна България (КАРТА 1, 

КАРТА 2), в Olténie (КАРТА 6, КАРТА 7) и в Transilvania в Румъния (КАРТА 6, КАРТА 

9).  

 

Реализирането на поставената цел е осъществено чрез разрешаването в научен 

аспект на три основни проблема: 

1. Изясняване на произхода и развитието ножовете като елемент от 

въоръжението и определяне на обществената комуникация, съпътстваща 

производство, разпространение и употреба им; 

2. Изготвяне на подробна типология на изделията в зависимост от тяхната 

форма чрез използването и анализирането на информационната база от данни, 

представени в каталога на изследването;  
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3. Определяне на характера на украсата на отделните екземпляри и нейната 

специфика чрез включване и анализ на информационната база от данни от 

каталога. 

Разглеждането на тези три научни проблема определя структурата на настоящето 

изследване.  

В Глава 1 са разгледани появата и развитието на ножовете с режещ ръб, 

разположен от вътрешната страна на дъговидно острие. Определено е тяхното място като 

елемент от комплектите въоръжение и снаряжение. 

В Глава 2 е предложена типология на изделията. Тя е подчинена на 

съществуващите различия във формата на екземплярите, наложени от практическото им 

приложение.  

В Глава 3 са представени особеностите в стила на украсата на ножовете. Тя се 

състои от отделни орнаменти, групирани върху техните части.  

Изследователската работа бе осъществена чрез събирането и анализирането 

на обемна информационна база от данни за ножовете, съхранявани в музеите и 

частните колекции. Извършен бе обстоен преглед на научната литература, като 

акцентът бе поставен върху последните публикации, излезли от печат в балканските 

страни.  

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

онагледят използваната специфична терминология, типологията и орнаментацията на 

ножовете. Особеностите на тяхната форма и тази на останалите представители на 

въоръжението от желязната епоха са представени в отделни табла. Като приложение са 

включени и карти, отразяващи местонамирането и концентрацията на находките в 

отделните райони на Балканския полуостров. Представени са и таблици, в които 

фигурира съставът на отделните комплекти от въоръжение и снаряжение. 

Съществуващите съотношения между отделните типове и варианти, обособени в 

зависимост от формата на ножовете, както и тези, определени от размерите им, са 

представени чрез диаграми. 

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 ножовете, намиращи се във фондовете на музеите и частните колекции. 

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

отделни табла графична и фото документация кореспондира с текстовата част. 

Каталогът може да бъде използван в електронен вариант, което позволява неговото 

допълване и разширяване. Той ще бъде достъпен за студенти - ще спомага за 

тяхното обучение, ще повишава квалификацията им и след като са завършили 

своето образование. 

Методологията използвана при съставянето на археологическите научни 

изследвания включва създаването на обемна и систематизирана информационна 

база от данни. В настоящия дисертационен труд тя е използвана при представянето 

на ножовете, използвани като оръжие. Техните производство и употреба са резултат 

от наличието на обществена комуникация между отделните производствени 

центрове. Тя именно определя значението на тези оръжия като важна и неделима 

част от културно-историческото наследство на Балканите. Изработката на 

ножовете е следствие от социално-икономическото и културно развитие и 

установените контакти между етническите общности на траките, даките и келтите. 

Оръжията влизат в комплекти от въоръжение и снаряжение, открити в различни 

райони на Балканския полуостров.  
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Представяне на ножовете, разгледани в научното изследване. 

Всеки от тях е със специфична форма - режещ ръб, разположен от вътрешната 

страна на дъговидното острие. Той представлява изделие, което се състой от две части, 

свързани с неговото практическо използване.  

Първата от тях е острието, притежаващо режещ ръб и гръб, които се сливат и 

образуват върха. Те се проектират обикновено върху няколко дъги. Определяща е 

конфигурацията на режещият ръб. Тoй влияе върху гърба на острието - неговата форма 

и параметри, гарантират необходимата здравина на ножа. То се състой от две страни – 

едната е лицева. Единственият критерии при нейното определяне е наличието на улеи с 

практическо приложение и врязвания с орнаментална функция. Всяка страна на острието 

е разделена на две половини - едната обхващаща върха, другата е разположена до 

ръкохватката (Схема 1).  

Втората част също има важно предназначение. Тя създава удобство при 

използването на изделието и подсигурява нормалното функциониране на острието. 

Обозначена е с термина метална част на ръкохватката. Върху нея са поставени елементи, 

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

не може да бъде възстановена. Металната част на ръкохватката при част от изделията 

представлява клин, върху който е поставен само един елемент. При останалите тя е 

издължена и притежава форма близка до тази на правоъгълника. Върху нея са захванати 

два отделни елемента. Скрепяването е осъществено с нитове, които са запазени или 

личат отворите, през които са преминавали (Схема 2, Схема 4).  

Металната част на ръкохватката е с още два елемента, обозначени като 

предпазител и накрайник. Първият от тях е поставен върху нея в непосредствена близост 

до острието, а вторият е монтиран в нейния край. Двата термина имат условен характер. 

Първият от тях е взет от терминологията на оръжията, които са с елемент, предпазващ 

ръката и разположен също до острието. Наименованието на втория е определено от 

мястото, на което е монтиран – края на ръкохватката. Предпазителят и накрайникът 

представляват обикновено железни ленти. Те са огънати и имат формата на втулки, 

обхващащи металната част на ръкохватката. Към някои от тях е поставена пластина, 

която им предава завършен вид. Едната от тях оформя онази част на предпазителя, която 

е разположена до острието, а с другата завършва накрайникът (Схема 2).  

Част от ножовете са били с ножници. Запазен е единият елемент от тях, който 

представлява пластина, огъната като фуния. Той е обозначен с термина накрайник. 

Наименованието е породено от неговото разположение. Той е част от ножницата и е 

обхващал онази половина на острието, която включва върха на ножа. Другият елемент е 

изработен от нетраен материал и неговата форма не можа да бъде възстановена. Той е 

представлявал втората част на ножницата, обхващаща половината на острието, 

разположена до металната част на ръкохватката (Схема 3). 

Голяма част от ножовете са открити в гробове. Те съставляват част от техния 

инвентар, в който влизат мечове, върхове от копия, умба от щит, ризници, колани-

верижки, токи от колан, шпори и юзди, изработени от желязо (Табло 5, Табло 6, Табло 7, 

Табло 8, Табло 9, Табло 10, Табло 11). Те формират отделни комплекти от въоръжение и 

снаряжение. Ножовете са неделима част от тях и предназначението им като важно 

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

открити при неизяснени обстоятелства. Тяхната форма и украса са като на тези от 

комплектите и свидетелстват за предназначението им. 

В настоящето изследване е прието, че ножове, използвани като оръжие, са с 

дължини по-големи от 20 см. Тази граница, макар и относителна, гарантира по-голяма 

степен на увереност, при определянето на изделията с тази размери като съставна част 
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от въоръжението. Ножовете с по-малки параметри са в употреба вероятно единствено за 

стопански цели в ежедневието.   

 

Историографски преглед на научните изследвания. 

Интересът към ножове, служили за оръжие и притежаващи режещ ръб, 

разположен от вътрешната страна на дъговидно острие, се заражда в българската 

археологическа наука през първите десетилетия на XX в. Авторите публикуват отделни 

комплекти от въоръжение и снаряжение. Те са инвентар от гробове, намерени при 

случайни обстоятелства. 

Рафаил Попов дава сведения за три комплекта, открити в различни райони на 

България. Първият е от Виноград, в който влиза и нож - кат. № I/12, таблo III/4a-б. 

Вторият е от гроб, разкрит при Камбурово (Хасан Факъ). Част от неговия инвентар е нож 

с големи размери – кат. № I/31, таблo VII/4. Третият комплект е от Плевен. Сред 

археологическите материали са и два ножа – кат. № I/64-65, таблa XIV/5, XV/1. Те са 

определени от автора като принадлежащи на инвентар от гроб. Публикувани са и три 

ножа, намерени при неизвестни обстоятелства – единият е от Добралък - кат. № I/22, 

таблo V/4, вторият е от Кърпачево (Надежда) – кат. № I/44, таблo XI/1, а третият е от 

Равно поле (Робертово) - кат. № I/68, таблo XV/4. 

Находките са прецизно документирани от Рафаил Попов. Дадено е подробно 

описание и текстовата част е придружена с образи. Авторът определя спецификата във 

формата на ножовете. Той датира гроба от Камбурово в хронологическите рамки 250-

100 г. пр. Хр. въз основа на формата на меча, който е част от инвентара (Попов 1933, 351-

352, обр. 98А-Г). Рафаил Попов обобщава натрупаната информацията за 

археологическите материали от желязната епоха в отделно, по-обширно свое изследване. 

В него е разгледан задълбочено въпросът за тракийското въоръжение и са представени 

важни заключения относно неговия местен произход (Попов 1930).  

В научните изследвания на Васил Миков също намира място проблематиката за 

ножове с режещ ръб, разположен от вътрешната страна на дъговидното острие. Той дава 

информация за инвентара от могилния некропол, разкрит при Горна Малина. Сред 

археологическите материали е и един нож, открит в могила 7 – кат. № I/17, таблo IV/4. 

Находките са публикувани с подробно описание и образи (Миков 1931-1934, 75, обр. 6). 

Васил Миков дава сведения за погребалния обред. “Умрелите са били погребвани по два 

начина: чрез изгаряне и направо. Изгарянето на телата е ставало вън от могилите, като 

само в един случай могилата е била насипана върху кладата и то без да бъдат събрани 

останките” (Миков 1931-1934, 79).  

Иван Велков публикува комплект от въоръжение и снаряжение, разкрит случайно 

в гроб при Крива бара. В неговия инвентар влиза и един нож – кат. № I/42, таблo X/3. 

Авторът дава кратка информация за още два комплекта от гробове от околността на 

Мизия (Букьовци). Той само споменава за намереният в тях нож – кат. № I/49. Иван 

Велков изказва предположение относно етническия произход на погребаните. Той 

отбелязва, че през III в. пр. Хр. “келтите преминават масово през нашите земи, 

засвидетелствано с много находки. Находките около Букьовци показват, че те ще са 

останали тук за по-дълго време. Така могат да се обяснят седемте открити до сега келтски 

погребения с характерните за тях оръжия: дълги мечове и криви ножове, копия, щитове 

и различни конски снаряжения. Самото пък селище, което било обитавано от келтите, 

трябва да се търси в завоя на Скът до пътя за Орехово, в местността Татърлъка с богати 

находки от предримската епоха” (Велков 1957, 313). 

Научните издирвания на Рафаил Попов, Васил Миков и Иван Велков създават 

траен научен интерес към ножовете, намерили разпространение на територията на 

България и произхождащи от отделни гробове. В техните публикации се съдържа 
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информация за погребалния обред и е изказано предположение относно етническата 

принадлежност на погребаните.  

Осъществените археологически разкопки обогатяват информацията за 

разпространението и употреба на ножовете. Проучени са няколко могили в околностите 

на Панагюрище. Археологическият комплекс е датиран в широки хронологически 

граници: края на III–началото на II в. пр. Хр. - I в. пр. Хр. В инвентара на гробовете влизат 

и ножове – кат. № I/60-63, табло XIV/1-4. Техният произход е свързан с келтското 

присъствие на Балканския полуостров и те са определени като принадлежащи на 

културната група Падеа-Панагюрски колонии (Wozniak 1974, Wozniak, 1976). Оформя се 

трайна тенденция в археологическата наука, целяща да докаже влиянието на латенската 

култура в развитието на тракийската племенна общност. Присъствието в гробния 

инвентар на мечове с форма, характерна за келтското оръжие, се възприема като 

доказателство за етническата принадлежност на погребаните. Поставен е под съмнение 

местният тракийски произход на ножовете, които влизат в комплектите въоръжение и 

снаряжение. 

Археологическото проучване на некропола в околностите на Тъжа обогатява 

натрупаната информация за ножовете. В инвентара на гроб 1, могила 3 влиза и един 

екземпляр - кат. № I/87, таблo XIX/3. Гробовете от могилния насип са датирани през I и 

II в.  

При разкопките на могилния некропол при Търнава, Врачанско са открити 

гробове с комплекти от въоръжение и снаряжение (Теодосиев/Теодосиев/Торбов 1994; 

Теодосиев/Торбов 1995, 11-58, обр. 13-42). Техният инвентар включва и ножове, 

използвани като оръжие - кат. № I/89-91, табла. XIX/5а-б, XX/1а-б, 2a-б. Гробовете са 

датирани oт последното десетилетие на II в. пр. Хр. до началото на 20-те години на I в. 

пр. Хр. Авторите, публикували археологическите материали, смятат, че ножовете са с 

несъмнен тракийски произход. Направени са важни заключения относно характера на 

погребалния обред – трупоизгарянето е осъществено върху площадки, оформени от 

трамбована пръст. Над изгорените кости и инвентара е натрупан могилният насип 

(Теодосиев/Торбов 1995, 11-58, обр. 13-42). 

Нож с големи размери е открит и в гроба от могила 20, проучена при Брестница - 

кат. № I/7, табло II/3а-б. Некрополът е датиран в хронологическите граници от средата 

на II до средата на I в. пр. Хр. Авторът отбелязва, че гробният инвентар обогатява 

информацията за състава на тракийското въоръжение и снаряжение (Агре 2007, 90-91).  

Извършени са археологически разкопки в Ловешко. Разкрити са гробове в 

могилни некрополи при Дойренци и Смочан. В инвентара влизат комплекти въоръжение 

и снаряжение, включително и ножове - кат. № I/24, 74-77, табла VI/1, XVI/4-5, XVII/1-2. 

Резултатите от извършеното археологическо проучване не са публикувани. В научната 

литература се съдържа оскъдна информация (Китов/Шалганов/Крайнов 1980; Китов 

1987, 37-40; Kitov/Pawlov 1987). 

Създаването на музейна мрежа в България води до засилване на събирателската 

работа в отделните райони на България и до натрупване на информация за тракийското 

въоръжение. Водещата роля принадлежи на Богдан Николов - археолог от Регионален 

исторически музей-Враца. В неговите публикации се съдържа богата информация за 

намерените въоръжение и снаряжение в Северозападна България (Николов 1961а; 

Николов 1961б; Николов 1961в; Николов 1962а; Николов 1962б; Николов 1963; Николов 

1964; Николов 1965; Николов 1968; Николов 1969; Николов 1971; Николов 1979; 

Николов/Машов/Шишков 1979; Николов 1981; Николов 1984; Николов 1990; Николов 

1993; Николов 1995).  

Богдан Николов публикува ножовете, откритите във Врачанско: 

кат. № I/1-3, 9, 13, 15, 35-37, 59, 78, 88, 



11 
 

табла I/1-2а-б, III/1, IV/1, VIII/3, IX/1, XIII/6, XVII/3, XIX/4. Той споменава 

местонамирането на разкритите при различни обстоятелства гробове, от които те 

произхождат. Посочен е съставът на техния инвентар с кратко описание на 

археологическите материали и размерите им. Ножовете са датирани в хронологическите 

рамки III-I в. пр. Хр. Те са разделени на отделни варианти в зависимост от формата им 

(Николов 1965, 28, 163-202). 

В отделно изследване са публикувани нож - кат. № I/14, табло IV/2 и запазеният 

инвентар от гроб, открит при случайно при Галатин. Той е датиран в края на II в. пр. Хр. 

и началото на I в. пр. Хр. Дадена е важна информация и за два гроба от II в. пр. Хр., 

разкрити при Софрониево (Николов 1971). Техният инвентар включва два ножа с богата 

украса - кат. № I/79-80, табла XVII/4а-б, XVIII/1. Публикувани са комплектите от 

въоръжение и снаряжение от три гроба от Софрониево от II-I в. пр. Хр. (Николов 1981). 

Описани са извършеният обред и откритото въоръжение, сред което са и три ножа - кат. 

№ I/81-83, табло XVIII/2-4. Богдан Николов публикува инвентара, произхождащ от 

гробове, разкрити при Койнаре, Осен и Чомаковци (Николов 1990). В него са включени 

и четири ножа - кат. № I/34, 54-55, 97, табла VIII/2а-б, XIII/1-2, XXI/4. Гробовете от Осен 

са датирани във II-I в. пр. Хр. (Николов 1990, 22-23, обр. 10а-г). В отделна публикация 

са представени въоръжението от снаряжението от Оряхово, в които влиза и един нож - 

кат. № I/53, табло XII/5. Те произхождат от гроб от края на II в. пр. Хр. (Николов 1993, 

19-22, обр. 4а-в, 5а-в, 6). 

Натрупаната информация от Богдан Николов е обобщена в отделни изследвания. 

В тях се съдържа информация за редица селища и некрополи, регистрирани във 

Врачанска област. Отбелязано е местонамирането и на отделните комплекти от 

въоръжение и снаряжение (Николов 1996; Николов 1997). 

Активна научноизследователска дейност е осъществена и от археолозите, 

работещи в други регионални музеи. Публикувани са ножовете, открити в различни 

райони на България (КАРТА 2, КАРТА 3, КАРТА 4, КАРТА 5): 

област Бургас – кат. № I/8, табло II/4а-б;   

област Варна - кат. № I/10-11, табло III/2-3;   

област Велико Търново - кат. № I/25-26, 67, табла VI/2-3, XV/3; 

област Враца - кат. № I/16, 23, 38-42, 45-48, 56-58, 70, 

табла IV/3, V/5, IX/2а-б, 3, X/1-3, XI/2-4, XII/1, XIII/3-5; XVI/1; 

област Габрово - кат. № I/72, табло XVI/2; 

област Монтана - кат. № I/85, табло XIX/1; 

област Плевен - кат. № I/4, 6, 33, табла I/3, II/2, VIII/1а-б; 

област Разград - кат. № I/27, табло VI/4а-б; 

област Русе - кат. № I/71;  

област Сливен - кат. № I/32, табло VII/5; 

област Стара Загора - кат. № I/5, 84, табла II/1, XVIII/5; 

област Търговище - кат. № I/18, табло IV/5;  

област Пазарджик - кат. № I/94-95, табло XXI/1-2; 

област Перник - кат. № I/29, табло VII/2; 

област Хасково - кат. № I/21, 52, табла V/3, XII/4; 

област Шумен - кат. № I/19, 28, 50-51, табла V/1, VII/1, XII/2-3; 

област Ямбол - кат. № I/30, 43, табла VII/3, X/4. 

(Не са отбелязани ножовете, съхранявани в регионалните музеи, за които е 

неизвестно местонамирането им). 

Натрупаната информация е обогатена и с тази, която е почерпена от частни 

колекции. Голям брой ножове влизат в състава на сбирка “Ватеви”: 

кат. № I/109-158; 
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табла XXIV/3-5, XXV/1-5, XXVI/1-4, XXVII/1-5, XXVIII/1-5, XXIX/1-5, XXX/1а-

в, 2, 3, 4а-б, XXXI/1, 2а-б, 3, 4а-б, XXXII/1, 2а-б, 3а-б, 4а-в, XXXIII/1а-б, 2-4, XXXIV/1-

6. 

Дадени са сведения за един нож в каталога на колекция Арес - кат. № I/159, табло 

XXXIV/7а-б, както и за един екземпляр, съхраняван в Römisch-Germanischen 

Zentralmuseums – Mainz (RGZM), Германия - кат. № I/160, табло XXXIV/8а-б. Основен 

недостатък при публикуването на частните колекции е липсата на информация за 

произхода на находките.  

Обемният археологически материал е използван в изследвания с обобщителен 

характер, в които са разгледани ножовете, служили като оръжие (Торбов 1997, 15-46; 

Торбов 2005д). Важно място в научната литература заема и информацията за останалите 

елементи от комплектите от въоръжение и снаряжение (Венедиков 1957, 153-201; 

Torbov/Anastassov 2008, 95-105). Дадени са сведения за мечовете, произхождащи от 

българските земи (Megaw, R./Megaw, V./Theodossiev, N./Torbov, N. 2000; Taceva-Hitova 

1978, 325-337). Технологията на тяхното производство е разгледана в самостоятелно 

изследване (Vasilev/Petrov 1978, 338-342). Проблемите за типологията и украсата на 

мечовете (Торбов 2000, 11-34; Торбов 2005а), върховете и накрайници от копия (Торбов 

2003, 51-68), ризниците (Torbov 2004, 57-69), токите от колан и коланите-верижки 

(Торбов 2005г, 208-214), шпорите (Torbov 1998, 54-63) и юздите (Торбов 1998, 11-43), 

открити в Северозападна България, са разгледани в отделни публикации.  

Проблематиката за ножовете с режещ ръб, разположен от вътрешната страна на 

дъговидно острие, 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 1981a). Мечислав Домарадски свързва употребата на тези ножове като 

оръжие с келтското нашествие на Балканския полуостров (Домарадски 1984). В 

доктората на Никола Теодосиев са посочени археологическите материали, включително 

и въоръжението, открито в Северозападна България. То е разгледано в контекста на 

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

Украсата на кривите ножове и останалите елементи от въоръжението е представена в 

отделна публикация (Торбов 2005в, 693-700).  

 

Траен научен интерес към ножовете от територията на Румъния се създава след 

публикуването от Constantin Nicolăescu-Plopşor на находките от Olténie, представляващи 

част от гробен инвентар. Авторът дава сведения за няколко комплекта от въоръжение и 

снаряжение (Nicolăescu-Plopşor 1945-1947). Първият е от Călăraşi и в него е включен един 

нож - кат. № II/13, табло XXXVII/4. Вторият, в който влиза подобно оръжие - кат. № 

II/14, табло XXXVIII/1, е от района на Cetate. Нож с кат. № II/20, табло XXXIX/4 

произхожда и от околностите на Golenţi. Два комплекта са от Orodel и Şişeşti. В тях са 

включени два ножа - кат. № II/25, 41, табла XLI/2, XLIV/2а-б. Едно оръжие с неизвестно 

местонамиране е от judeţul Mehedinţi - кат. № II/49, табло XLV/4. 

Публикацията на Constantin Nicolăescu-Plopşor дава реална представа за 

въоръжението, открито на север от Дунава, но липсват данни за произхода на находките. 

Наличието на мечове, с форма като тази на образци от латенското въоръжение, налага 

предположението за келтската етническа принадлежност на погребаните (Nicolăescu-

Plopşor 1945-1947). 

Три ножа с накрайници от ножници - кат. № II/37-39, табло XLIII/2-4 са открити 

в района на Rast. Ersilia Tudor смята, че са от три отделни гроба. Находките са датирани 

в периода II-I в. пр. Хр. въз основа на тяхната форма. Погребалният обред е характерен 

според автора на етническата общност на гето-даките и нейните контакти с келтската 

цивилизация (Tudor 1968, 517-526). 
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По време на археологически разкопки е разкрит гроб в могила 4 при Popeşti (Vulpe 

1976, 201, fig. 14/1-2). Нож с накрайник от ножница - кат. № II/33, табло XLII/4 е част от 

намереното въоръжение. Открит е и могилен гроб при Radovanu. В комплекта 

въоръжение влиза и един нож - кат. № II/36, табло XLIII/1. Погребалният обред и 

етническият произход на погребаните са свързани с гето-дакийската племенна общност, 

населяваща територията на север от река Дунав (Vulpe 1976).  

Екип под ръководството на Valeriu Sîrbu извършва археологическо проучване в 

Hudenoara - grặdina castelului. Разкрит е гроб от II-I в. пр. Хр. в комплексите С71 и С70. 

Установено е, че погребалният обред е трупоизгаряне. В инвентара фигурира и нож с 

накрайник от ножница - кат. № II/22, табло XL/1а-б, (Sîrbu/Luca/Roman 2007a, 157-159, 

fig. 2, 7-11; Sîrbu/Luca/Roman/Purece/Diaconescu/Cerişer 2007b, 195-196).  

Aurel Rustoiu е автор на публикация, в която са представени обстойно 

археологическите материали от Silivaş, които са с латенски произход и вероятно 

произхождат от гроб. Авторът основателно отбелязва, че ножът с кат. № II/40, табло 

XLIV/1 не е от гробния инвентар. Оръжието принадлежи на групата Падеа-Панагюрски 

колонии. Подобни на него са датирани II-I в. пр. Хр. (Rustoiu 2013, 211-226). 

Научен интерес предизвикват и находките от Bulbuc, сред които са пет ножа - кат. 

№ II/7-11, табла XXXVI/1, 2а-б, 3а-б, XVII/1а-б, 2. Те, заедно с останалото въоръжение и 

снаряжение, са депонирани с ритуална цел в края на II-I в. пр. Хр. (Borangic 2014a). 

Вследствие на активна проучвателска дейност е събрана информация за значим 

по обем археологически материал, произхождащ от различни райони на Румъния 

(КАРТА 7, КАРТА 8, КАРТА 9, КАРТА 10): 

judeţul Alba - кат. № II/6, 16-17, 29-30, 43-44, 

табла XXXV/6, XXXVIII/3а-б, XXXIX/1, XLI/6, XLII/1, XLIV/4-5; 

judeţul Bacău - кат. № II/34, табло XLII/5; 

judeţul Braşov - кат. № II/3, табло XXXV/3;  

judeţul Buzău - кат. № II/31, табло XLII/2; 

judeţul Galaţi - кат. № II/32, табло XLII/3; 

judeţul Caraş-Severin - кат. № II/18, табло XXXIX/2; 

judeţul Constanţa - кат. № II/21, табло XXXIX/5; 

judeţul Dolj - кат. № II/26-28, 47, табло XLI/3-5; 

judeţul Giurgiu - кат. № II/24, табло XLI/1; 

judeţul Hunedoara - кат. № II/1-2, 12, 23,  

табла XXXV/1-2, XXXVII/3, XL/2а-б; 

judeţul Mehedinţi - кат. № II/15, табло XXXVIII/2а-б; 

judeţul Olt - кат. № II/42, табло XLIV/3; 

judeţul Sibiu - кат. № II/45-46, табло XLV/1-2; 

judeţul Teleorman - кат. № II/48, табло XLV/3; 

judeţul Tulcea - кат. № II/19, табло XXXIX/3; 

judeţul Vâlcea - кат. № II/35, табло XLII/6. 

Информацията за ножовете е обобщена в публикацията на Cătălin Borangic. 

Приложен е каталог, в които са включени и екземплярите, открити в Сърбия и България 

(Borangic 2009a). В отделни публикации авторът разглежда проблемите за 

производството на ножовете и накрайниците на техните ножници от позицията на 

експерименталната археология (Borangic 2013; Borangic/Barbu 2017). Научните дирения 

на автора са насочени към изследването на въоръжението, откритото в Румъния и в други 

райони от Балканския полуостров (Borangic 2006; Borangic 2008a; Borangic 2008b; 

Borangic 2009b; Borangic 2009c; Borangic/Bặdescu 2014; Borangic 2014b).  

Valeriu Sîrbu е автор на редица публикации, свързани с проблематиката на 

племенната общност на даките, населявала територията на север от Дунав. В тях се 
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съдържа информация за резултатите от проведените археологически разкопки от неговия 

екип и други проучватели. Аналитично са разгледани проблемите за откритите на север 

от Дунав ножове, служили като оръжие и изделия от бита. Потърсен е отговор за техните 

произход и употреба (Dupoi/Sîrbu 2001; Sîrbu 1993; Sîrbu 1994; Sîrbu 1996; 

Sîrbu/Rustoiu/Crăciunescu 1999; Sîrbu/Florea 2000; Sîrbu/Arsenescu 2006).  

Публикациите на Aurel Rustoiu също заемат важно място в изследването на 

проблематиката за ножовете. Разгледани са разпространението им на Балканите, 

хронологическите граници на използване и специфичната им украса (Rustoiu 1994; 

Rustoiu/Sîrbu 1999; Rustoiu 2001; Rustoiu/Sîrbu/Ferencz 2001-2002; Rustoiu 2002; Rustoiu 

2006; Rustoiu 2007; Rustoiu 2008; Rustoiu 2013; Rustoiu 2016; Rustoiu 2018).  

От важно научно значение са публикациите на Valeriu Sîrbu и Cătălin Borangic, 

посветени конкретно на ножовете, като част от въоръжението. В тях е предложена 

историческа интерпретация на появата и употребата им. Разработена е типология и е 

разгледано географското местоположение на гробовете, от които произхождат. Поставен 

е в научен аспект проблемът за техните култови функции и принадлежност. 

(Sîrbu/Borangic 2016а; Sîrbu/Borangic 2016b).  

 

По-подробни сведения за въоръжението, разкрито на територията на Сърбия, са 

представени в книгата на Jovan Todorović, посветена на келтите в Югоизточна Европа 

(Todorović 1968). В нея е лансирана идеята за тяхното трайно етническо присъствие. 

Тази тенденция се налага в научната литература след публикуването на 

резултатите от проучването на некропола в квартал Karaburma в Белград. Отбелязани са 

само шест случая на трупополагане. Останалите гробове са с трупоизгаряне. В отделни 

ями са поставени останките на покойниците. Етническият произход на погребаните се 

свързва с келтската племенна общност на скордиските. Намерени са ножове – кат. № 

III/1-9, табла XLVII/1-5, XLVIII/1-4, които са със значителни размери и са използвани 

като оръжие. Гробовете, от които произхождат, са датирани от Jovan Todorović в широки 

хронологически рамки - период III (280-85 г. пр. Хр.) - втора фаза (200 – 85 г. пр. Хр.), 

период IV (85 г. пр. Хр. - 15 г.) и период V (след 15 г. – I в.), (Todorović 1972). 

Натрупаната обемна информация позволява на Балканския полуостров да бъдат 

обособени две келтски групи – западна и източна. Източната включва като цяло 

територията на Сърбия и хронологията на нейното развитие е определена от етапите 

Beograd 1, Beograd 2 и Beograd 3. Те съответстват на La Tène B2, La Tène C и La Tène D 

за Средна Европа. Откритите ножове, служили като оръжие, са определени като 

принадлежащи на Beograd 3 (Bozic 1981; Guštin 1984).  

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

политическото и културно обособяване на келтската племенна общност на скордиските. 

Неговото ядро е разположено във и около междуречието на реките Сава и Драва. През 

III в. пр. Хр. те достигат високо ниво в своето икономическо и културно развитие. 

Вероятно тяхната мощ е сломена от дакийския владетел Буребиста около средата на I в. 

пр. Хр. В историческите изследвания са разгледани проблемите за инвазията и 

заселването на скордиските и военните сблъсъци с племената общност на трибалите, 

населяващи северозападните тракийски земи (Домарадски 1984, 91-110; 

Николов/Попов/Делев 2011, 784-786; Todorovic 1974).  

Интерпретацията на резултатите от археологическите издирвания е подчинена на 

научната концепция за съществуването на източна келтска група през периодите Beograd 

1, Beograd 2 и Beograd 3 (Bozic 1981; Guštin 1984). Датирането на находките е съобразено 

с определените хронологически рамки. В околностите на Mala Vrbica е разкрит гроб с 

обред, извършен чрез трупоизгаряне. Намерени са два ножа, които се отличават с богата 

украса - кат. № III/10, табло XLVIII/5-6. Погребението е извършено през последната фаза 
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на La Тène С (Stalio 1986). Два ножа – кат. № III/13, табло XLIX/5-6 са част от инвентара 

на гробове, открити при Vajuga. Те принадлежат на отделни комплекти въоръжение 

(Поповић/Сладић 1997; Popović 1991). 

Научен интерес предизвикват археологическите материали от връх Veliki vetren, 

планина Јухор. Проучени са укрепление, опасано с крепостна стена, предградие около 

него и монументални каменни конструкции (гробове или светилища). Голяма част от 

археологическите материали (въоръжение и снаряжение) са депонирани. Намерени са 

шест ножа, от които два са с по-големи размери и са използвани като оръжие - кат. № 

III/11-12, табло XLIX/1-4. Те са датирани в първите десетилетия на I в. пр. Хр. (Stojić 

2003, 85-86) или в края на II в. пр. Хр. – и началото на I в. пр. Хр. (Stojić 2004, 31). 

Към археологическите материали, включени в каталога на настоящето 

изследване, е прибавен и ножът с кат. № VI/2, табло LII/5. Той е от гроб, разкрит в района 

на Sotin - Република Хърватия. Погребението е извършено около средата на I в. 

(Мajnaric-Pandzic 1973). 

Северната граница на разпространение на ножовете е фиксирана от находките, 

произхождащи от района на Малая Копаня, Закарпатськоï області – Украйна. Проведени 

са археологически разкопки и откритите структури и находки са определени като 

принадлежащи на сакрален център, съществувал по времето на късния латен - La Tène D 

(Котигорошко 2015; Kotygoroshko 2009a; Kotigorško 2009b; Kotigoroshko 2009c). Нож с 

дъговидно извито острие - кат. № IV/1, табло L/1 е намерен в един от гробове с 

погребален обред трупоизгаряне. Два екземпляра принадлежат на два комплекта 

въоръжение - кат. № IV/2-3, табло L/2a-б, 3, които са депонирани. Останалите ножове и 

накрайници от ножници със значими размери също са използвани като оръжие. Тяхното 

депониране е с ритуална цел - кат. № IV/4-11, табла L/4, LI/1-7. 

 

Научната обработка на археологическия материал води до оформянето на 

различни становища относно произхода на ножовете. Находките с латенски произход от 

източните части на Балканския полуостров са анализирани от Zenon Wozniak. Те са 

разделени в две хронологически групи. Първата от тях включва периода от време – IV-

III в. пр. Хр. Тя съвпада със съществуването на келтската държава със столица Тиле. 

Втората е от периода II в. пр. Хр. – I в. и е свързана с политическото и културно 

обособяване на келтското племе скордиски и тяхната военна експанзия. Находките от 

Северозападна България (КАРТА 2) и Olténie – Румъния (КАРТА 7), включително и 

ножовете, принадлежат на културната група Падеа-Панагюрски колонии (Домарадски 

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

Изказано е твърдението, че комплектите от въоръжение и снаряжение, 

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

Тимок, са продукт на местното металопроизводство. Водещо място в него заема 

изработката на ножове. Появата на представители на въоръжението – мечове и умба за 

щит, сходни на латенски образци, е резултат от наличието на културно влияние. То е 

породено от промени във военната тактика вследствие установяването на келтите на 

Балканския полуостров. Тяхната инвазия не води до трайно заселване и не е променен 

характера на традиционната тракийска култура в днешна Северозападна България 

(Торбов 1997, 15-46; Торбов 1998, 11-43; Торбов 2000; Торбов 2003, 51-68; Торбов 2005а; 

Торбов 2005в; Торбов 2005г; Торбов 2005д; Torbov 1998; Torbov 2004). 

Произходът на комплектите от въоръжение и снаряжение, в които влизат и 

ножовете, се свързва в научните изследвания с келтското нашествие и заселване на 

Балканите. Те са характерни за източна група на скордиските. Тя се установява на 

територията на Сърбия и оставя трайни следи в културно отношение (Bozic 1981; Guštin 

1984). 
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Появата на ножовете на север от Дунава се възприема в научната литература като 

резултат от развитието и обособяването на дакийската племенна общност и установените 

от нея контакти на юг от реката. Налице е келтско културно влияние на територията на 

днешна Румъния. Наложена е тезата за съществуването на оръжие, подобно на ножовете, 

но характерно за дакийското въоръжение - falx dacica (Borangic 2006; Borangic 2008a; 

Borangic 2008b; Borangic 2009a; Borangic/Bặdescu 2014; Rustoiu/Sîrbu 1999; Rustoiu 2001; 

Rustoiu 2007; Rustoiu 2008; Rustoiu 2012; Sîrbu/Borangic 2016а; Sîrbu/Borangic 2016b). 

Изказаните становища от авторите са определени от съществуващите традиции в 

българската, румънската и сръбската историография. Подчинени са на съществуващите 

концепции, свързани с оценяването на културното наследство на траките за България, на 

даките за Румъния и на келтите–скордиските за Сърбия. Тези концепции целят 

определянето на етническия произхода на съвременните нации на територия, включена 

в държавни граници. 

 

 

Написването на настоящето изследване бе възможно благодарение на 

съдействието на колектива от Регионален исторически музей – Враца, както и на 

помощта на колегите от регионалните музеи и от сбирка „Ватеви”, които ми 

предоставиха възможността да се запозная и да документирам находките, съхранявани в 

техните фондове. Научната обработката и интерпретацията на материалите бе 

осъществена със съдействието, оказано ми от преподавателите от катедра „Археология” 

в Софийски университет „Св. Климент Охридски” – София и катедра: „Културно-

историческо наследство и туризъм” в Университет по библиотекознание и 

информационни технологии – София. 
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ГЛАВА ПЪРВА 

Произход и развитие на ножовете като елемент от въоръжението 

 
Преходът към желязната епоха на територията, разположена на югоизток от 

Карпатите и на юг от Дунава, е осъществен чрез контакти с Анатолия, Близкия Изток и 

Кавказ. В края на X и през IX в. пр. Хр. новото производство е усвоено в тракийските 

земи и в регионите на юг и югоизток от тях. Вероятно в днешна Североизточна България 

са създадени пунктове за размяна на суровини и изделия. От тези крайморски селища 

водят пътищата към хинтерланда и съседните области. Съществуването на контактна 

зона е свързано с развитието на местни центрове за металообработка. Появата на част от 

железните сечива и оръжия в тракийските земи е резултат емиграция на майстори от 

Анатолия (Стоянов 2000).  

Едни от най-ранните изделия са кръстовидните брадви от X-VIII в. пр. Хр. 

(Атанасов 1995, 50-51, обр. 43-46; Детев 1966, 54, обр. 1-2; Лазов 2000, 49-53, obr. 24. 1-

7; Николов 1970, 51-52, обр. 1а-д; Торбов 2016, кат. № XV/1-9; Wesse 1900). Освен тях 

са изработвани и други изделия с разнообразно предназначение. За появата и употребата 

им свидетелства колективната находка от Криводол, Врачанско. Наличността на четири 

сърпа (Николов 1970, 53-54, обр. 3а-г) предполага използването на формата на 

дъговидното острие с режещ ръб от вътрешната му страна още в началния период на 

производство на железни сечива. Предметите, от които се състой находката от Криводол, 

са намерени при неизвестни обстоятелства и тяхното общо депониране е предполагаемо.  

Военното дело бележи напредък през ранно-желязната епоха вследствие на 

развитието на местната металургия и металообработване. Формата на дъговидното 

острие с режещ ръб, разположен от вътрешната му страна, се налага във оръжейното 

производство. Част от откритите екземпляри формират една обща група и всеки неин 

представител е обозначен със старогръцкото име махайра – μάχαιρα. Разпространение 

намират оръжията от варианта – Basarabi, датирани от края на VIII до средата на VII в. 

пр. Хр. (Атанасов 1995, 39, обр. 12; Guštin 1974, 77-94; Lazov 2004, № 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). Неговото острие е право като в участъка, разположен към металната част на 

ръкохватката, е извито. Тя е правоъгълна 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 1/1). 

Мечът от Софрониево, Врачанско също е с извито острие, като гърбът му образува 

тъп ъгъл и след него то преминава в металната част на ръкохватката. Тя е с почти 

правоъгълна форма и завършва с накрайник (Табло 1/2), (Николов 1965, 166-167, обр. 

4а). Оръжието произхожда от надгробна могила и е намерено с два върха от копия, 

верижка от желязо, фиала, гривна, фибула и украси от конска сбруя от бронз. Находката 

е датирана през VI в. пр. Хр. (Николов 1965, 166-170, 199, обр. 4а-г, 5а-б, 6а-б, 7а-к, 8а-

д). Мечът и останалите предмети са открити при неизвестни обстоятелства и е възможно 

те да произхождат от два различни гроба. Бронзовите фибула, гривна и украсите от 

конска сбруя са от гроб, принадлежащ на ранножелязната епоха. Верижката-колан, за 

която е отбелязано, че е намерена заедно с тях, е по-късна. Тя е характерна за периода La 
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Tène B2, синхронен на Beоgrad 1 (приблизителни хронологически граници 320-280 г. пр. 

Хр.), (Bozic 1981, tab. I; Guštin 1984, tab. I; Németi 1993, 117-129, fig. 6/1-1a, fig. 7). 

Подобни изделия продължават да се използват и през La Tène C - Beоgrad 2 

(приблизителни хронологически граници 280-150 г. пр. Хр), (Kull 1991, 154, Тafel 58, 

Abb. 12; Németi 1993, 117-129, fig. 6T/1-1a, fig. 7). Вероятно мечът от Софрониево не 

принадлежи на ранножелязната епоха и неговата форма не е характерна за този период 

от време.  

На територията на Балканския полуостров е произвеждано още едно оръжие с 

дъговидно острие и режещ ръб, разположен от вътрешната му страна. За изделията с по-

големи размери е използван термина Hiebschwerter (Табло 1/3). Те са определени като 

принадлежащи на тип Teleşti и са датирани в хронологическите граници VI-IV в. пр. Хр. 

(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, kat. № 120-128, Тafel 23/121-124, Tafel 24/125-128).  

В няколко некропола от края на ранножелязната епоха от Североизточна България 

са открити ножове, които са с малка дължина - под 20 см. Остриетата им са извити и 

режещият ръб е разположен от вътрешната страна на дъговидното острие. Металните 

части на ръкохватката са с форма на клин (Табло 1/4-6, Табло 2/1-3). Освен ножове са 

открити фибули и керамични съдове, които датират гробните съоръжения в VI в. пр. Хр.:  

некропол при Добрина, Варненско - гроб 1 от могила 3 (Мирчев 1965, 38, табл. 

XI/42г), гроб 21 (Василчин 2004, 113, табл. VIII/74);  

некропол при Крагулево, Добричко - гроб 4 (Бобчева 1975, 123, кат. № 27, табл. 

IV/9), гроб 21 (Василчин 2005, кат. № 55), гроб 35 (Василчин 2005, кат. № 79), гроб 118 

(Василчин 2005, кат. № 251);  

некропол при Професор Иширково, Силистренско - гроб 6 (Георгиева/Бъчваров 

1994, 37, табл. X/1-3);  

некропол при Черна, Добричко - гроб 1 (Василин 2003, 11, табл. XV/31-32), гроб 

31 (Василин 2003, 18). 

Съпоставката му изделията с дъговидно острие, изработвани през раножелязната 

епоха, дава възможност да се оформят няколко предположения. Най-голямо сходството 

съществува между остриетата и металните части на ръкохватките на ножовете от II в. пр. 

Хр. – II в. с тези на екземплярите от гробовете в Североизточна България. Вероятно тази 

форма възниква самостоятелно. Тя се налага в този район на тракийските земи още в края 

на VI в. пр. Хр. Изработвани са изделия с малки размери, използвани в ежедневието.  

Прегледът на инвентара от гробовете, разкрити в Североизточна България, налага 

твърдението, че е налице приемственост в производството на ножове през периода V-IV 

в. пр. Хр. Значителен брой екземпляри са открити в некрополите, датирани в тези широки 

хронологически граници:   

некропол при Добрина, Варненско -  

местността Кърчан тепе (Мирчев 1965, 36, 38, 40-43, 46, 48, 50, табл. X/40а-г, 41а, 

XI/42а-д, 43б-в, д), 

края на VI в. пр. Хр. до първите десетилетия на V в. пр. Хр. (Мирчев 1965);  

некропол при Добрина, Варненско -  

местността Салханата (Василчин 2004, 102, 107, 113, табл. VII/21, VIII/48, 74),  

началото на V в. пр. Хр. до първите десетилетия на IV в. пр. Хр. (Василчин 2004);  

 

некропол при Крагулево, Добричко (Бобчева 1975, 123, кат. №27, табл. IV/9),  

втората половина на VI и началото на V в. пр. Хр. (Бобчева 1975);  

проучване на същия некропол (Василчин 2005, кат. № 15, 20, 55, 71, 79, 85, 117, 

162, 172, 187, 194, 196, 228, 242, 244, 251, 253, 268, 276, 322, 329-330, 349, 425, 433, 448, 

454, табл. XXVIII/20, 71, 162, 242, 329, 425, 448),  
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края на VII до първата половина на IV в. пр. Хр. (Василчин 2005);  

 

некропол при Професор Златарски, Добричко (Мирчев 1963, 4-5, 7, 10, обр. 7а, 9а-

в, 12а, 17а-б), 

V в. пр. Хр. и IV в. пр. Хр. (Мирчев 1963);  

 

некропол при Професор Иширково, Силистренско (Георгиева/Бъчваров 1994, 37, 

42, 50, 54-55, 58, табл. X/1-3, XIV/6, XVI/2, 4, XXIX/1-2, XXXV/2, XXXVI/4, XLII/4), 

края на VI в. пр. Хр. – началото на V в. пр. Хр. до към средата на IV в. пр. Хр. 

(Георгиева/Бъчваров 1994);  

 

некропол при Равна, Варненско (Мирчев 1962, 99-104, 106, 108-112, 114-115, 117-

120, табл. XXXII/1а, 1б-з, 2д-е, XXXIII/1а, г, ж, 2а-е, XXXIV/1б-в),  

средата на V в. пр. Хр. до средата или края на IV в. пр. Хр. (Мирчев 1962);  

 

некропол при Черна, Добричко (Бобчева 1975, 127, кат. №31-32, табл. VII/7), 

V-IV в. пр. Хр. (Бобчева 1975); 

некропол при Черна, Добричко (Василчин 2003, 11, 18-20, 25-27, 30-35, 37-38, 40, 

43, 45, 50-51-52, 54, табл. XV/31-32, XVIII/98-99, XXI/131, 142, XXII/143, XXIII/172, 

XXV/164-165, 169, XXVI/180, 194-195, XXVII/204, XXVIII/214, XXIX/225; XXXII/268, 

XXXIV/282, XXXVI/317, XXXVII/319, 330, 334-335), 

VII-IV в. пр. Хр. (Василчин 2003, 5-103). 

 

Наличието на ножовете, произхождащи от други райони, също е свидетелство за 

предполагаемо местно производство на изделия с малки размери, използвани в 

ежедневието. Отделни екземпляри са открити в гробове от втората половина на V-IV в. 

пр. Хр.:   

некропол при Браничево, Шуменско (Дремсизова 1962, 168, 179, обр. 21/3), 

средата на IV в. пр. Хр. до началото на III в. пр. Хр. (Дремсизова 1958; Дремсизова 

1962);  

 

некропол във Враца, Могиланската могила, гробница II (Торбов 2005б, кат. № 62, 

табл. IX/2; Торбов 2015, кат. 62, табл. IX/2), 

ранна елинистическа епоха (Торбов 2005б, Торбов 2015); 

 

некропол при Друмево, Шуменско (Дремсизова-Нелчинова 1965, 55-56, обр. 7/3), 

средата на IV до началото на III в. пр. Хр. (Дремсизова-Нелчинова 1965, 55-56);  

 

некропол при Калояново, Сливенско (Чичикова 1969, 63, обр. 18), 

втора четвърт на IV в. пр. Хр. (Чичикова 1969, 53-88); 

 

некропол при Кьолмен, Шуменско (Дремсизова-Нелчинова 1970, 212-217, обр. 8-

9, табл. II-IV), 

втората половина на IV в. пр. Хр до началото на III в. пр. Хр. (Дремсизова-

Нелчинова 1970); 

 

некропол при Кюлевча, Шуменско (Дремсизова 1966 47, обр. 2/2), 

втората половина на V до края на IV в. пр. Хр. (Дремсизова 1966 40-51).  

Отсъства конкретна информация за специализирани центрове, в които са 

изработвани ножовете. Тяхното производство е осъществено в работилници, в които са 



20 
 

изковавани и други изделия. Вероятно те са функционирали в по-значими селища в 

рамките на днешна Североизточна България, в които са създадени благоприятни условия 

за доставяне на суровина. Находки, свидетелстващи за значимо по обем 

металообработване, са открити при проучването на укрепеното селище в 

археологическия резерват “Сборяново” край Исперих, Разградско. Функционирането на 

занаятчийски работилници в този градски център, съществувал от последната четвърт на 

IV в. пр. Хр. до средата на III в. пр. Хр., не е случайно. За продължителен период от време 

той е столица на гетското племенно обединение (Стоянов/Михайлова 1993, 33-45, план 

1-2; Стоянов 1996, 84-92; Стоянов 1997, 72-84; Стоянов 2015, 241-277, 391-426). 

Възможно е изработката на поне част от ножовете да е осъществено в близката околност 

на този център. Производството вероятно е задоволявало нуждите на околните райони. 

Откритите ножове са с малки размери (под 20) см и отсъстват свидетелства за 

тяхната употреба като оръжие. Показателни по отношение на употребата на изделията 

са находките от гроб 37 от некропола при Равна, Варненско, датиран в приблизителните 

хронологически граници от средата на V в. пр. Хр. до средата или края на IV в. пр. Хр. В 

гробния инвентар влиза нож с извито острие (Мирчев 1962, 118, табл. XXXIII, 2г). В 

същият гроб е намерен и кинжал известен със старогръцкото име ἀκινάκης - акинак 

(Табло 2/4, Табло LXI/1). Mечовете и кинжалите, притежаващи същата форма, са 

използвани като оръжие. Те обикновено 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) и намират разпространение в широки 

териториални граници (Мелюкова 1964, Vulpe 1990). Eдноострит нож ἀκινάκης - акинак 

се появява по-късно и е в употреба 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; Торбов 2012б, 

кат. № 23; Торбов 2016, кат. № II/4). 

Гробът от Калояново, Сливенско е датиран през втората четвърт на IV в. пр. Хр. 

В него влизат меч два ножа. Единият е с малки размери и е имал явно само стопанско 

предназначение. Другият е с по-големи параметри, но неговото използване като оръжие 

е спорно. В гробното съоръжение освен представители на въоръжението са открити и 

предмети използвани само в бита (Чичикова 1969, 53-88, обр. 13, 15-42). Към инвентара 

на гроба от Калояново принадлежи един меч, известен със старогръцкото име ξίφος - 

ксифос. Острието му е право с два режещи ръба (Табло 2/5, Табло LXI/4-5). Отделни 

екземпляри са намерени на територията на Древна Тракия (Атанасов 1995, 35, обр. 1-3; 

Койчев 1959, 55, обр. 1; Торбов 2016, кат. № III/1-3; Teleaga 2008, 292-293). 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; Teleaga 2008, 463, Taf. 120/1, 200/6-

7; Werner 1988, 36-44, Taf. 77). По-голям брой екземпляри са открити на територията на 

днешна Гърция. Те влизат в групата на мечовете с острие, подобно на лист на 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, S. 118-121). 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 (Табло LXI/4), (Стоянов 1998). 

При проучването на могилата Голямата Косматка край Шипка, Старозагорско са 

открити три ножа. Те също са с малки размери и не са част от въоръжението, разкрито в 

гробното съоръжение. Първият е намерен в могилния насип (Димитрова 2015, кат. № 88, 

обр. 275). Вторият е от третата камера на гробницата (Димитрова 2015, кат. № 52, обр. 
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243). Преди депонирането те са използвани в ежедневието за битови нужди. Третият, 

произхождащ от същата камера, притежава ръкохватка, която е изработена от злато 

(Димитрова 2015, кат. № 29, обр. 201). Изказано е твърдението, че в гробното 

съоръжение е погребан в първите години на III в. (между 297 и 295 г.) тракийският 

владетел Севт III. Неизвестно е конкретното предназначение на ножа, който явно е 

царско притежание. Вероятно с него са извършвани определени култови действия. 

В някои случаи ножовете са открити фрагментирани и не са прецизно 

публикувани. Затруднено е определянето на особеностите в тяхната форма и 

предназначението им. Пример в това отношение е изделието от гробното съоръжение от 

могилата Светицата, южно от град Шипка, датирано през втората половина V в. пр. Хр. 

(Димитрова 2011а, 44, фотос 3-11; Kitov 2005, 23-37). Информацията за него е 

предоставена от Диана Димитрова - участник в проучването. Единият край на острието 

и част от дървената ръкохватка липсват. То е извито, като дъгата не е добре изразена. 

Режещият му ръб е почти прав. Гърбът на острието свива рязко в половината му, 

обхващаща върха. Той е удебелен и прав в този участък. Металната част на ръкохватката 

е с форма на клин и с два нита. Чрез тях е захванат единият край на елемент от дърво, 

който не е запазен. Другият му край е поставен в метална част, която е куха и с 

правоъгълно сечение. Тя завършва с накрайник с издатъци, подобни на “рогчета”, 

спираловидно завити навътре и допиращи се. Ножът е с предпазител с капковидна 

форма, който е изработен отделно от острието. Дължините на отделните части са: на 

острието - 26,2 см, на метална част на ръкохватката с форма на клин - 2,3 см; на 

запазената метална част на ръкохватката с накрайника - 7,8 см.  

В гробното съоръжение е депонирано оръжие с дъговидно острие. Накрайникът 

му е с форма, характерна за ножа ἀκινάκης - акинак, който има един режещ ръб. Подобен 

екземпляр се съхранява в сбирка „Ватеви” (Торбов 2012б, кат. № 23; Торбов 2016, кат. 

№ II/4). Неговата форма се различава от тази на ножовете, разгледани в настоящето 

изследване. Изказаното предположение подлежи на корекция, която ще бъде възможна 

след публикуването на въоръжението, открито в могилата Светицата до град Шипка. 

Формата на ножовете, притежаващи дъговидно острие с режеш ръб, разположен 

от вътрешната му страна, е често използвана през периода V-III в. пр. Хр. Изделията не 

притежават размер, който би позволил те да влизат в комплектите въоръжение. Косвено 

доказателство са изображенията от стенописите на гробницата от Александрово, 

Хасковско, датирани в IV в. пр. Хр. Представена е ловна сцена - участниците в нея са 

ездачи и могат да бъдат определени и като воини - въоръжени са с мечове и копия. Един 

от ловците, които е без кон и не разполага с друго оръжие, държи в ръцете си само нож 

(Табло LXII/1), (Китов 2004, 165, 170, фиг. 45). Неговият притежател явно не е със 

статута на воин и ножът не е представен на стенописа като част от въоръжението. 

През новата желязна епоха е в употреба меч, който е с дъговидно острие и режещ 

ръб, проектиращ се върху две добре изразени дъги. То е най-широко при втората, тази 

която достига до върха му. Накрайникът на ръкохватката при голяма част от 

екземплярите е оформен като животинска глава. Мечът е обозначен със старогръцкото 

име μάχαιρα - махайра и притежава форма, различна от тази на ножовете (Табло 3/1, 

Табло LXI/2). Не е даден убедителен отговор на въпроса дали оръжията са генетически 

свързани с тези от ранната желязна епоха, обозначени със същото име. Един от ранните 

екземпляри произхожда от гробното съоръжение, открито в 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). Богдан Филов основателно отбелязва, че оръжия, подобни 

на намереното, имат голямо разпространение през първата половина на V в. пр. Хр. Те 
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са в употреба и през първата половина на IV в. пр. Хр. Мечът, открит в Голямата могила, 

е внесен от Древна Гърция (Филов 1933, 246-247).  

Резултатите от археологическите проучвания позволяват да се разширят 

хронологическите рамки на употреба на оръжието. Меч със същата форма на острието 

произхожда от гробното съоръжение, разкрито в голямата могила край Маломирово и 

Златиница, Елховско. Въз основа на характера и състава на гробния инвентар той е 

датиран в средата на IV в. пр. Хр. (Агре 2011, 91-95, 210, обр. III-25А, 26-27). Оръжието 

от “Голямата могила” край Кабиле Ямболско е от гроб, принадлежащ на 30-те – 20-те 

години на ІV в. пр. Хр. - края на късната класическа или самото начало на 

ранноелинистическата епохи (Стоянов/Миков/Джанфезова, 2013, 295-296, кат. № 2а, 

обр. 23). Меч е открит и в могила VII от некропола край Кабиле, Ямболско, датиран от 

началото на III в. пр. Хр. до I в. пр. Хр. (Гетов 1991, 168-197). Гробът е от началния 

период на неговото съществуване, за което свидетелства откритият инвентар. Оръжие с 

подобно острие произхожда от Липница, Врачанско (Николов 1965, 185, обр. 26а-в). То 

е намерено с юзда от Typ XVI, Variante 4 (Werner 1988, kat. № 306, Taf. 50/306). 

Екземплярите, принадлежащи на този тип, намират разпространение през III-I в. пр. Хр. 

(Werner 1988, 101). Към групата на тези оръжия могат да бъдат присъединени и две, 

които са притежание на частни колекции (Маразов 2013, кат. № 18; Торбов 2016, кат. № 

IV/1).  

Изброените по-горе мечове са от гръко-италийския тип и за всеки от тях е 

допустимо да се използва термина μάχαιρα - махайра. Оръжия със същото острие са 

открити в различни райони на Балканския полуостров и са датирани в широките 

хронологическите граници V-II в. пр. Хр. Предполага се, че неговата 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). Въз основа на този 

тип се появява оръжието, известно на Пиринейския полуостров с името falcata (Quesada 

1997, 61-171).  

Резултат от развитието на мечовете, за които е използван термина μάχαιρα - 

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

определена като илирийска по произход и за всеки от откритите екземпляри е използвано 

старогръцкото наименование κοπίς - копис (Quesada 1997, 157, fig. 89/5). Вероятен техен 

представител е оръжието от Становец, Шуменско, което е случайна находка. Острието 

му е право с два режещи ръба. Металната част на ръкохватката е с предпазител и 

накрайник, подобен на този при останалите мечове. Той е с форма на глава на 

водоплаваща птица (Табло 3/2). Оръжието е датирано от Георги Атанасов в 

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

Teleaga то е използвано през IV в. пр. Хр. или по-късно (Teleaga 2008, kat. № 1116, Taf. 

178/18). 

Наименованието μάχαιρα – махайра е споменато в произведенията на поета Омир. 

Историкът Херодот отбелязва, че оръжието е използвано в персийската армия, както от 

конницата, така и от пехотата. Скитите си служат с меча при ритуални клетви (Агре 2011, 

93-95). Сред траките той е известен 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 (Табло LXI/3), (Агре 

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

са с такива мечове (Табло LXI/2), (Китов 2000, 16-27, илюстрации № 95-99, 100-103).  

Вероятно наименованието μάχαιρα - махайра е използвано в античните извори в 

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

на дъговидно острие. Терминологията е усложнена от изказаното предположението, че 

тракийското име на меча с дъговидно острие е τκάλμη - скалме. Опитите на съвременните 
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автори за определянето на неговата специфична форма въз основа на съществуващата 

изворова база са неубедителни.  

За ножовете от II в. пр. Хр. – началото на II в. се използват наименованията - боен 

нож-махайра (Домарадски 1991, 59), крив железен нож (махайра) (Димитрова/Гиздова 

1975, 42), крив тракийски нож “махайра” (Александров 1975, 72, обр. 4), крив тракийски 

нож - махайра (Агре 2007, 88). С термина μάχαιρα - махайра са обозначени мечовете от 

гръко-италийския тип. Тяхната форма се различава от тази на ножовете, които се 

появяват в резултат на развитието на местното производство. Неправилната употреба на 

изброените по-горе наименования се дължи на отсъствието в античните извори на точна 

формулировка за формата и размерите на меч с дъговидно острие и режещ ръб, 

разположен от вътрешната му страна, използван единствено от траките. Липсата на 

сведения е породена от обстоятелството, че тяхната етническа общност обхваща голяма 

територия, в рамките на която не е създадена единна централизирана държава със своя 

армия. Не се е наложила необходимостта да бъде извършена унификация на оръжието 

чрез въвеждане на определени стандарти.  

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 и то намира 

трайно място в научните изследвания. Терминът се среща в античната литература, 

съществуват и изображения върху предмети от бронз и паметници на каменната 

пластика (Табло LXII/2а-б, 3а-б, 4, 5а-б; Табло LXIII/1, 2а-в), (Borangic 2009a; 

Sîrbu/Borangic 2016a; Sîrbu/Borangic 2016b). Съществуващите различия в 

терминологията (μάχαιρα – махайра, sica – сика) налагат използването на универсалното 

наименование нож, обозначаващо инструмент за рязане с острие и дръжка. Неговото 

предназначение определя използването му като оръжие през различни исторически 

епохи, включително и през периода II в. пр. Хр. – началото на II в.   

През IV – I в. пр. Хр. са в употреба едноостри железни мечове. Смята се, че всеки 

от тях носи името на старогръцки език ῥομφαία, а на латински rhomphaea или rumpia. 

Част от откритите екземпляри са с право острие (Табло 3/3). При останалите то е 

дъговидно с режещ ръб, разположен от вътрешната му страна. Формата на мечовете се 

различава от тази на ножовете с малки размери и не е генетически свързана с нея. 

Наименованието ῥομφαία - ромфея е възприето в българската научна литература 

(Димитрова 2011б; Миков 2010; Стоянова-Серафимова 1975). Той е използван условно, 

поради отсъствието в античните извори на конкретна информация. В тях липсва 

подробно описание на това оръжие, споменава се само за неговата значителна дължина 

и носенето му на рамо (Лазов 2012, 60).  

Всеки от мечовете е с голяма дължина и притежава тънко острие. Обикновено в 

участъка, където то преминава в ръкохватка, е оформен отвор. През него е минавала 

халка - вероятно част от оръжията са закачвани на ремък и са носени на рамо. 

Ръкохватката се различава от тази на мечовете и се състои две части. Едната (първата), 

започваща от острието, е издължена и 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 (Димитров 2004, 287, фиг. 1; Паунов 2005, 368, обр. 1-2).  

Вероятно произходът на формата на меча е пряко свързан с местното оръжейно 

производство. При първоначалното описание в научната литература съвсем основателно 

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 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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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 универсално острие 

и дълга ръкохватка и с нея се нанасят порезни и прободни рани. Той притежава 

недостатъци от гледна точка на употребата му. Използван е само от пехотинци, които по 

време на сражение не могат да използват щит като предпазно средство (Табло LXI/6).  

Не съществуват сигурни свидетелства, че през V-III в. пр. Хр. ножовете с 

дъговидно острие с режещ ръб, разположен от вътрешната му страна, са влизали в 

състава на нападателното въоръжение. Използвани са оръжия, притежаващи различна 

форма. Те са обозначени със старогръцките имена ἀκινάκης – акинак, ξίφος – ксифос, 

μάχαιρα - махайра, κοπίς - копис и ῥομφαία - ромфея.  

 

През периода II в. пр. Хр. – началото на II в. ножовете се използват като оръжие. 

Вероятно тяхната форма е резултат от развитието на тази, която е характерна за 

изделията с малки размери. Тяхната поява е регистрирана в края на ранножелязната 

епоха в некрополите от Североизточна България. Не е даден убедителен отговор на 

въпроса от какво е предизвикана тази промяна. Тя вероятно е наложена от два фактора, 

които могат да бъдат разделени условно на стопанско-икономически и външно-

политически.  

Първият от тях е определен от нарасналите възможности в металопроизводството. 

Те позволяват изработката на ножове с по-големи размери. В местните ковашки 

работилници са произвеждани и други изделия, комплектуващи въоръжението и 

снаряжението. На този етап на проучванията не могат да бъдат разрешени в научен 

аспект проблемите, свързани с добива и доставянето на заготовките и механизма на 

производство. Вероятно са съществували местни оръжейни работилници, свързани 

помежду си на териториален и производствен принцип. Налице е единствено крайният 

резултат – наличие на голям брой изделия, открити в некрополите. 

Външно-политическият фактор е определен от настъпилите политически промени 

през късната елинистическа епоха. Водещо място сред тях се пада на келтското 

нашествие на Балканите и трайното усядане на скордиските на полуострова. Военните 

сблъсъци вероятно са наложили промени във военното дело и налагането на нови 

образци оръжие – едно от тях е дългият нож с дъговидно острие.  

Разкритият гробен инвентар свидетелства, че той е част от комплекти, съставени 

от въоръжение и снаряжение (Borangic 2014b, 39-70; Torbov/Anastassov 2008). В 

настоящата глава на изследването са посочени само изделията, изработени от желязо.  

Мечовете, влизащи най-често в тях, са от келтския тип. Те намират 

разпространение през периода с приблизителни граници от 150-120 г. пр. Хр. до края на 

I в. пр. Хр. и установяването на римското владичество (La Tène D – LT D), (Табло 12/5-

6), (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10). Всеки от тях е с право, издължено острие с 

два режещи ръба. Върхът му е слабо заострен или заоблен. От двете страни на острието 

е разположен релефен ръб с два успоредни улеи. Той преминава и върху металната част 

на ръкохватката, която е четириръба с ромбоидно сечение. Мечовете са с предпазители 

с дъговидна форма. Те заемат участъка, в които острието преминава в металната част на 

ръкохватката. Оръжията са с ножници, съставени от две метални пластини, захванати 

една за друга. От едната им страна е закрепен елемент за закачване на колана на воина 

(Табло 4/1-4, Табло 5/2; Табло 6/2; Табло 7/2; Табло 8/2, 6; Табло 9/2-3; Табло 10/2), 

(Лазарова 1987; Торбов 2000; Торбов 2005а). 

Върховете на копия, които също формират комплектите, са с разнообразна форма 

на острието. При част от изделията то е с релефен ръб върху всяка от двете му страни, 
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който го заздравява. Втулките са къси и имат най-често форма на издължен пресечен 

конус (Табло 5/3; Табло 6/3; Табло 7/3, 6; Табло 8/3, 7; Табло 9/4-5; Табло 10/3; Табло 

11/2). Част от копията са с калъфи. Всеки от тях представлява пластина, огъната 

фуниевидно. Върху другият край на дръжката са поставени и накрайници (сауротери). 

Едната им част представлява втулка, а другата обикновено е заострена (Торбов 2003). 

Характерни представители на предпазното въоръжение са щитовете от дърво, 

върху които са монтирани апликации (умба). Всяка е поставена с помощта на гвоздеи. 

По-голяма част от тях са с кръгла форма. Периферията често пъти е изрязана дъговидно. 

Средна част е конична или полусферична с релефен ръб в основата (Табло 5/4; Табло 6/4; 

Табло 11/3), (Borangic/Marius/Marius 2015, 115-170; Constantin 2010, 257-264; Domaradzki 

1977, 53-95). Апликациите (умба) от щит са характерни за къснолатенския период с 

приблизителни граници от 150-120 г. пр. Хр. до края на I в. пр. Хр. и установяването на 

римското владичество (La Tène D – LT D), (Табло 12/8), (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, 

fig. 10). 

Ризниците се състоят от отделни железни халки, захванати една за друга. Открити 

са и няколко закопчалки, служили за пристягане към тялото на воина. Те са прикрепени 

към халките с нитове (Табло 5/5), (Borangic/Paliga 2013; Torbov 2004). 

По-рядко в комплектите въоръжение влизат шлемове, изработени от желязо или 

бронз. Обикновено те са от тип Пилос и са произвеждани и използвани в широките 

хронологически граници II-I в. пр. Хр. Калотата при всеки от тях е конична, като челната 

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).  

Част от шлемовете от комплектите са типични представители на келтското 

въоръжение. Те са със заоблена конична форма и горната им част завършва с елемент с 

декоративно предназначение. Двата срещуположни края на калотата, при някои от 

екземплярите, са с два триъгълни елемента, захванати за нея с по три нита със заоблени 

глави. Предназначението им е да засилят нейната здравина. Те определят 

принадлежността на изделията към групата на шлемовете с усилена калота, характерни 

за келтското въоръжение през IV-II в. пр. Хр. (Торбов 2016, кат. № XVIII, 7; Guštin 1984, 

339-343, Beilage 1; Schaaff 1988, 300, Abb. 12-13).  

Важен елемент от снаряжението на воините са коланите, всеки от които се състой 

от желязна верижка, съставена от халки. Техните токи представляват пластини, 

завършващи с кука (Табло 5/6). Тя е служила за окачване за верижката. Използвани са и 

кожени колани, върху които са поставени токи. Всяка от тях представлява рамка с 

квадратна, правоъгълна или трапецовидна форма. Едната къса страна е с езиче, което е 

влизало в отвора, направен върху колана от кожа (Табло 5/7; Табло 11/4), (Торбов 2005г). 

Важен елемент от снаряжението на воините са и шпорите, открити също в 

гробовете заедно с въоръжението. Всяка от тях има дъговидна форма и завършва с шип. 

От двете страни на всяка шпора е оформена по една кука с разширение. За нея е закачван 

кожения ремък, пристягащ я към глезена на воина (Табло 5/9), (Torbov 1998; Филиповић 

2009).  

Снаряжението е представено от юзди, произхождащи също от гробовете. Всяка, 

от най-често използваните, притежава два лоста, разположени от двете страни на главата 

на коня. Те са свързани със зъбалец, който се е намирал в устата му. Той се състои от 

отделни железни елементи, свързани помежду си. Връзката между двата лоста е 

осъществена и чрез пръчка, намираща се под брадата на коня (Табло 5/8; Табло 6/5, Табло 

7/4; Табло 8/4, 8; Табло 9/6, Табло 10/4, Табло 11/5, Табло 12/10), (Торбов 1998). 

Доказателство за принадлежност на ножовете към комплектите въоръжение и 

снаряжение е инвентарът от гробовете. Първостепенно значение имат резултатите от 

археологическите проучвания. В могила 1, гроб 1, разкрит при Търнава, са намерени нож 
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с накрайник от ножница - кат. № I/89, табло XIX/5а-б, меч с ножница, връх от копие, 

умбо от щит, ризница, тока от колан и юзда (Таблица 1). От могила 3, гроб 1 произхождат 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/90, табло XX/1а-б, меч с ножница, връх от копие, 

връх от стрела, умбо от щит, шпора и юзда (Таблица 1). В инвентара на могила 3, гроб 2 

влизат нож с накрайник от ножница - кат. № I/91, табло XX/2а-б, меч с ножница, връх от 

копие, умбо от щит, тока от колан и юзда (Таблица 1). Погребаните при Търнава са 

кавалеристи. Тяхното въоръжение образува комплект, включващ нож, меч, копие, щит, 

ризница. Снаряжението е от колан верижка, кожен колан с тока и шпори. Конете са с 

юзди с двуделен зъбалец. 

Резултатите от проучването на могила Дойренци 2, гроб 3 потвърждават състава 

на въоръжението и снаряжението. Разликата е в наличието на три върха на копия, две 

ризници и отсъствието на юзда. Открити са два ножа - кат. № I/24, табло VI/1, единият 

от които е с право острие (Таблица 1). Публикуването на резултатите от проучването би 

обяснило съществуващите различия - липсата на юзда.  

В могила 3, гроб 1 при Тъжа са намерени - два ножа - кат. № I/87, табло XIX/3, 

единият от тях е с право острие, меч с ножница, умбо от щит. В инвентара влизат и 

четири върха от копия (Таблица 1).  

При археологическо проучване в Hunedoаra, Grặdina castelului е открит пълен 

комплект въоръжение. В комплекс С71, гроб D31 са намерени нож с накрайник на 

ножница - кат. № II/22, табло XL/1а-б, връх от копие и две токи от колан. В комплекс 

С70 са разкрити меч, умбо от щит и ризница. Комплексите С71 и С70 са гроб на един 

индивид (Таблица 1). 

В гроба разкрит при Călan са намерени нож - кат. № II/12, табло XXXVII/3, меч с 

ножница, връх от копие, юзда и фрагмент от втора юзда. Отсъстват умбото от щит и 

ризницата (Таблица 1).   

От могилния гроб при Cugir също произхожда комплект въоръжение. В инвентара 

освен нож с накрайник от ножница - кат. № II/16, табло XXXVIII/3a-б, влизат меч, връх 

от копие, умбо от щит и шлем (Таблица 1).  

Комплект въоръжение и снаряжение е разрит в могилния гроб при Popeşti. Той се 

състои от нож с накрайник от ножница - кат. № II/33, табло XLII/4, меч с ножница, връх 

от стрела, умбо от щит, ризница, тока от колан и юзда (Таблица 1). Комплектът е подобен 

на разкритите при Търнава. Наличието на връх на стрела е регистрирано в могила 3, гроб 

1.  

По-ограничен е съставът на въоръжението открито при Racoviţa. В него влизат 

нож - кат. № II/35, табло XLII/6, меч, връх от копие, тока от колан и юзда от желязо 

(Таблица 1). Гробният инвентар е подобен на този от на могила 3, гроб 2 при Търнава. 

Необяснима е липсата на умбо от щит в комплекта от Racoviţa – вероятно той не е 

депониран. 

Три от гробовете, разкрити при Карабурма, включват комплекти въоръжение и 

снаряжение. В гроб 97 са открити нож - кат. № III/5, табло XLVII/5, меч с ножница и тока 

от колан. Особеност е наличието на четири върха на копия и отсъствието на умбо от щит, 

ризница и юзда (Таблица 1). Същото важи и за гроб 111 – намерени са нож - кат. № III/7, 

табло XLVIII/2, фрагменти от меч с ножница, връх от копие и колан-верижка (Таблица 

1). Налице е разлика при гроб 112. Депонирани са нож - кат. № III/8, табло XLVIII/3, два 

върха от копия, умбо от щит, но отсъства меч (Таблица 1). И в трите гроба липсват юзди 

– явно не са погребани кавалеристи. 

В комплекса при Малая Копаня, Челлениця I въоръжението е депонирано в ями, 

отсъстват костни останки от покойници. В единият комплект (комплекс 5) влизат - нож 

с накрайник на ножница - кат. № IV/2, табло L/2a-б, нож (чието острие не е дъговидно 

извито и е с дължина под 20 см), меч и фрагменти от умбо (Таблица 1). При другият 
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комплект (комплекс 6) са налице нож - кат. № IV/3, табло L/3, меч, връх от копие и 

фрагменти от умбо (Таблица 1). В ямите също не са поставени юзди. 

Голяма част от ножовете са открити при селскостопанска работа, строителна 

дейност, иманярско посегателство или при неизвестни обстоятелства. Независимо от 

липсата на археологически контекст могат да бъдат обособени отделни комплекти от 

въоръжение и снаряжение. Пример в това отношение е находката от Камбурово (Хасан 

факъ). Тя се състой от нож - кат. № I/31, табло VII/4, меч с ножница, връх от копие, умбо 

от щит и юзда (Табло 6/1-5), (Таблица 2). Същото важи и за находката от Алтимир. В нея 

влизат меч, връх от копие и юзда. Ножът и умбото от щит са изгубени (Таблица 2), 

(Милчев 1958, 232-236, табл. V, табл. VI, обр. 1-2, 4, табло VII, обр. 1). 

Известни са и други комплекти въоръжение и снаряжение от: 

Галиче – нож - кат. № I/16, табло IV/3, меч, връх от копие, умбо от щит, тока от 

колан, шпора и юзда (Таблица 2);  

Добруша - нож - кат. № I/23, табло V/5, меч, два върха от копия, умбо от щит, 

колан-верижка, шпора и юзда (Таблица 2); 

Койнаре - нож - кат. № I/34, табло VIII/2a-б, меч, два върха и два накрайника от 

копия, умбо от щит и юзда (Таблица 2); 

Крива бара - нож - кат. № I/42, табло X/3, меч, връх от копие, умбо от щит и юзда 

(Таблица 2); 

Мизия - нож - кат. № I/49, меч, връх от копие, умбо от щит и юзда (Таблица 2); 

Софрониево, гроб 1 - нож - кат. № I/79, табло XVII/4а-б, меч, два върха от копия, 

умбо от щит и юзда (Таблица 2); 

Софрониево, гроб 3 - нож - кат. № I/83, табло XVIII/4, меч, връх от копие, умбо от 

щит, тока от колан и юзда (Табло 11/1-5), (Таблица 2); 

Стубел - нож - кат. № I/85, табло XIX/1, меч с ножница, връх от копие, умбо от 

щит, тока от колан и юзда (Таблица 2); 

неизвестно местонамиране - кат. № I/160, табло XXXIV/8а, меч, връх от копие, 

умбо от щит, тока от колан, две шпори и юзда. 

Приведените примери дават възможност да се установи, че пълният комплект 

въоръжение включва задължително нож, меч, копие и щит. По-рядко фигурират плетена 

желязна ризница и шлем – вероятно поради тяхната по-голяма себестойност, вследствие 

на по-сложната изработка. Снаряжението се състои от колан с тока или колан-верижка, 

като рядко в него влизат шпори. Наличието на юзда е доказателство, че е воинът е 

кавалерист (Табло 5/1-9). 

Прегледът на инвентара от гробовете, разкрити при археологически проучвания, 

показва, че част от комплектите са непълни.  

В гроб 1 от могила 20, проучен при Брестница, са открити нож с накрайник от 

ножница - кат. № I/7, табло II/3a-б, накрайник от копие (сауротер), умбо от щит, колан-

верижка, тока от колан и юзда (Таблица 1). В гроба не е поставен меч. В инвентара влиза 

накрайник от копие, но отсъства неговият връх. В гроба от могила 16 са открити нож с 

дължина под 20 см, който явно не е използван като оръжие и връх от копие (Агре 2007, 

91, кат. № 5-6, обр. 6/1-2). Отсъстват мечът и умбото от щит. 

Могат да бъдат приведени и други примери. До западната крепостна стена на 

Кабиле са намерени нож - кат. № I/30, табло VII/3 и два върха от копия (Табло 7/5-6), 

(Таблица 1). Не са разкрити следи от гроб – костни останки от покойник.  

Непълни комплекти произхождат от могилните гробове в местността Турските 

поляни при Панагюрище. От могила 4 произхождат - нож - кат. № I/60, табло XIV/1 и 

колан-верижка. В могила 5, гроб 2, е открит нож - кат. № I/61, табло XIV/2 и връх от 

копие. В инвентара, разкрит в гроба в могила 9, влизат - нож - кат. № I/62, табло XIV/3, 

част от нож и връх от копие (Таблица 1).  
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Същото важи и за откритото въоръжение при Смочан. В могила Смочан 3 е 

намерен нож - кат. № I/74, табло XVI/4 и връх от копие (Таблица 1). По-богат е 

инвентарът от могила Смочан 4. От гроб 1 - яма под огнище № 11, произхождат нож - 

кат. № I/75, табло XVI/5, връх от копие и две шпори. В огнище 4 е депониран само нож 

- кат. № I/76, табло XVII/1. В огнище 5 са поставени нож - кат. № I/77, табло XVII/2, връх 

от копие, ризница и юзда (Таблица 1). В гробните съоръжения не са открити мечове и 

умба от щит. Публикуването на резултатите от археологическите проучвания при 

Смочан, Ловешко би дало повече информация относно погребалния обред. 

На север от река Дунав също са открити комплекти, в които не влизат всички 

представители на въоръжението и снаряжението. В гроба, разкрит при Histria, е намерен 

само нож с накрайник от ножница - кат. № II/21, табло XXXIX/5 (Таблица 1). В инвентара 

на гроба при Slatina влизат нож - кат. № II/42, табло XLIV/3 и връх от копие (Таблица 1). 

Гроб 32, гроб 94 и гроб 105 от некропола при Karaburma съдържат нож - кат. № 

III/2, 4, 6, табла XLVII/2, 4, XLVIII/1 и връх от копие. В гроб 28 освен нож – кат. № III/1, 

табло XLVII/1 са намерени три върха от копия. От гроб 44 произхождат нож - кат. № 

III/3, табло XLVII/3 и два върха от копия (Таблица 1). 

Отбелязано бе, че по-голяма част от ножовете са открити при селскостопанска 

работа, строителна дейност, иманярско посегателство или при неизвестни обстоятелства. 

Те също образуват комплекти, но в тях не влизат всички представители на въоръжението 

и снаряжението.  

Ножовете от гробовете при Оряхово - кат. № I/53, табло XII/5 (Табло 7/1-4), Осен 

- кат. № I/54-55, табло XIII/1-2 (Табло 8/1-8) и Софрониево - кат. № I/81-82, табло 

XVIII/2-3 (Табло 9/1-6, Табло 10/1-4), са намерени заедно с мечове, върхове от копия и 

юзди, но отсъстват умбата от щит (Таблица 2).  

В комплектите, разкрити при Bulbuc, също не влизат всички представители на 

въоръжението и снаряжението. Първият от тях се състой от нож - кат. № II/7, табло 

XXXVI/1, връх от копие, шпора и юзда. В състава на втория влизат нож с накрайник от 

ножница - кат. № II/8, табло XXXVI/2a-б и връх от копие. В третия фигурират нож - кат. 

№ II/9, табло XXXVI/3a-б, два върха от копия и юзда. При четвъртия са налице нож - кат. 

№ II/10, табло XXXVII/1а-б, връх от копие и юзда. Петият включва нож - кат. № II/11, 

табло XXXVII/2 и връх на копие (Таблица 2). Не е даден убедителен отговор на въпроса 

защо отсъстват мечове и умба от щит.  

Находката от Silivaş е от гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства. В неговия 

инвентар влизат части от меч, два върха за копия, нож келтски тип, шлем и фибула от 

желязо. Те са от началото на III в. пр. Хр. Ножът с кат. № II/40, табло XLIV/1 не 

принадлежи на гробния инвентар – прибавен е произволно към него (Rustoiu, A. 1994, 

295-300; Rustoiu 2013).  

Отсъства еднозначен отговор на въпроса защо комплектите въоръжение са 

непълни – в тях не влизат всички представители на въоръжението и снаряжението. 

Възможни са три отговора. 

Първият от тях е свързан с характера на погребалния обред, съпътстващ 

депонирането. По време на неговото провеждане са поставени само определени образци. 

Вторият е определен от състава на въоръжението и снаряжението. Те произхождат 

от територия, в която не е създадена единна държава. Отсъства унификация при 

попълването на комплектите и само наличните образци са поставяни в гробните 

съоръжения.  

Третият е определен от вероятния статут на погребаните – те не са воини. 

Депонирани са ножове и върхове от копия, използвани в ежедневието – при лов, при 

отбрана на стадата от хищници, при защита на посевите от вредители и др. 
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Делението на комплектите въоръжение и снаряжение на пълни и непълни е 

свързано с тяхното датиране. При първите то е определено от наличието на фибули, 

мечове келтски тип и аппликации (умба) от щит от периодите La Tène С2 и La Tène D 

(Табло 4/1-4; Табло 5/2, 4; Табло 6/2, 4; Табло 7/2; Табло 8/2, 6; Табло 9/2-3; Табло 10/2, 

Табло 11/3). Келтите населяват обширни райони в Западна и Средна Европа. Те 

извършват редица нашествия на Балканския полуостров, някои от които са придружени 

и с трайно отсядане. Галските племена са носители на богата култура и за нейния източен 

кръг обикновено се използва хронологическата система на Райнике-Кремер: 

раннолатенски период - фаза La Tène А (средата на V – първата половина на IV в. пр. 

Хр.) и фаза La Tène B (втората половина на IV - първа половина на III в. пр. Хр.); 

среднолатенски период La Tène C (средата на III – края на II в. пр. Хр.) и къснолатенски 

период - La Tène D (края на II – I в. пр. Хр.), (Домарадски 1984, 19-20; Krämer 1962; 

Reinecke 1902).  

Формата на юздите, открити в земите, разположени около Средния и Долния 

Дунав, също позволява да бъде осъществено датиране. По-голям брой екземпляри са от 

тип XVI (Табло 5/8; Табло 6/5, Табло 7/4; Табло 8/4, 8; Табло 9/6, Табло 10/4, Табло 11/5). 

Той се появява през първата половина на III в. пр. Хр. и намира разпространение и през 

I в. пр. Хр. (Werner 1988, 81-101, Abb. 12-13, Tafel 36-56, 87). Част от юздите са от Typ 

XVII (Werner 1988, 101-106 , Taf. 56-59). Той се налага през I в. пр. Хр., но екземплярите, 

които му принадлежат, намират разпространение до началото на II в.  

За останалите ножове, които не са открити с фибули, мечове, умба за щит, юзди 

или други археологически материали, датирането е по аналогия – сравнение на формата 

им с тази на екземплярите от пълните комплекти. Липсва информация за проучени по 

археологически път гробове с инвентар, включващ комплекти въоръжение с ножове, 

датирани през III в. пр. Хр. Използването им като оръжие може да бъде отнесено най-

рано към началото на II в. пр. Хр.  

Не е фиксирана хронологическата граница на окончателния преход на формата на 

ножовете с дъговидно острие, използвани като оръжие, към тази която се налага в 

разглежданата територия след установяването на Римското владичество. Сред случайно 

намерените находки, произхождащи от надгробната могила край Крумово, са нож - кат. 

№ I/43, табло X/4 и бронзова фибула. Нейната пружина е с горна тетива. Иглодържателят 

е плътен с малък кръгъл отвор (Бакърджиев 2010, 294, обр. 2е). Изделието принадлежи 

на силно-профилираните фибули с два пръстена на лъка – Тип 8. То е с форма, подобна 

на екземплярите от два варианта - Тип 8а и Тип 8б. Датирането на първия се ограничава 

от началото на I в. до около 15 г. Екземпляри от втория са намирани и във военни лагери. 

Те се появяват в периода между управлението на Август (27 г. пр. Хр.-14 г.) и началото 

на управлението на Тиберий (15-37). Фибулите намират разпространение по времето на 

императорите Клавдий (41-54) – Нерон (54-68). В употреба са до края на I в. (Генчева 

2004, 24-25, табло IV/1-2).  

Въз основа на хронологическите рамки на производство и разпространение на 

силно-профилираните фибули с два пръстена на лъка е изказано предположението, че 

датировката на кривите ножове с украса трябва да бъде изтеглена най-рано в I в. 

(Бакърджиев 2010, 294). По-правилно е да се твърди, че в определени райони тези оръжия 

са в употреба в рамките на първото столетие. В тях римската власт не се е утвърдила 

окончателно и не е извършена промяна във въоръжението. Доказателство е съставът на 

гробната находка от Црънча, в която влизат два ножа - кат. № I/94-95, табло XXI/1-2. 

Част от снаряжението включва и юзда (Катинчарова 2003, 9-10, обр. 8). Тя принадлежи 

на Typ XVII, които се появява през I в. пр. Хр., но екземплярите намират разпространение 

и до началото на II в. (Werner 1988, 101-106, Taf. 56-59). 
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Вероятно преустановяването на използването на ножовете като оръжия става след 

окончателното налагане на римската власт в началото на второто столетие. При 

археологическото проучване на могила III, гроб 9 при Меричлери, Хасковско е открит 

нож с право острие. Той, заедно с останалия гробен инвентар, е от началото на II в. 

(Аладжов 1965, 97-99, обр. 18/6). От могила V, гроб 3 произлиза също железен нож 

(Алджов 1965, 103, обр. 25/4а). В останалите гробове от могилния насип са намерени 

монети от императорите Елабагал (218-222) – гроб 2; Константин (306-337), Крисп (317-

326), Лициний (306-324) – гроб 8; Константин (306-337) – гроб 10. През III и IV в. 

ножовете с право острие имат по-голямо разпространение (Василчин 1990, 38, 41-42, 45-

46, табл. II/2-3; Гетов/Попов 1972, 45; Детев 1971, 45, 59, обр. 13/4; Иванов 1960, 209, 

обр. 5; Машов 1975, 47; Цончев 1960, 133, обр. 21а). Настъпилите изменения във формата 

на изделията могат да бъдат обяснени с промените в бита на населението след трайното 

установяване на римското владичество. Използват се и нови тактически прийоми при 

воденето на ръкопашен бой и кривите ножове загубват своето значение като нападателно 

оръжие.  

 

Определянето на ножовете към по-тесни хронологически рамки е пряко свързано 

с датирането на комплектите от въоръжение и снаряжение, в които те влизат. Формата 

на фибулите, включени в тях, позволява да бъде предложена периодизация за 

разглеждания в изследването интервал от време. Те принадлежат на отделни типове, за 

които е установено, че включват изделия с местен произход.  

Ножът с кат. № II/48, табло XLV/3 е открит с две бронзови фибули в гроб от 

Zimnicea, (КАРТА 8/35), (Alexandrescu 1980, 40, 53, fig. 47/17-18). Едната от тях е добре 

запазена и принадлежи на Тип II (Домарадски 2000, 211, 213, обр. 6/216) и Тип III/3 

(Василева 2012, 7, 15, таблица 1). Нейният лък е масивен и дъговидно извит. 

Иглодържателят преминава в елемент с формата на латинската буква S. Екземплярите от 

типа се появяват в комплекси от IV в. пр. Хр. и са в употреба до I в. пр. Хр. Те са особено 

характерни за III-II в. пр. Хр. (Домарадски 2000, 211, 213, обр. 6/216). Екземплярът с кат. 

№ 48, табло XLV/3 не е свидетелство за наличието на ранен етап на употреба на ножовете 

като оръжия. Той не е част от комплект въоръжение и снаряжение - в гробния инвентар 

не са включени техни представители. 

Определен брой ножове формира група, произхождаща от по-точно фиксиран 

интервал от време. Голяма част от тях са от комплекти въоръжение и снаряжение. 

Фибулите, открити с ножовете, са от Тип II - притежават билатерална спирала и са със 

среднолатенска схема (Василева 2012, 26-28, таблица 2). Те принадлежат и на Tipul 2 и 

неговите варианти и са с форма, характерна за La Tène C2. Изделията са с относително 

тънък и издължен лък. Той преминава в билатерална спирала. Нейните две части са 

разположени от двете му страни. Продължението на иглодържателя се скрепява чрез 

пръстен в горния край на лъка (Табло 12/1-2). В хронологическо отношение фибулите, 

са характерни за периода с приблизителни граници от 200-180 г. пр. Хр. до 150-120 г. пр. 

Хр. (La Tène C2 – LT C2), (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10).  

Част от тях са открити с ножове:  

нож - кат. № I/3, фибула от бронз – Алтимир, (КАРТА 2/1), (Николов 1965, 178, 

обр. 18г; Rustoiu 1997, 33-34, 97 - Tipul 2); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/7, табло II/3a-б, фибула от желязо - 

Брестница, (КАРТА 3/5), (Агре 2007, 92, кат. № 11, обр. 5/2; Rustoiu 1997, 33-34 - Tipul 2 

– сходство във формата с екземпляра от Divici – fig. 19/2); 

два ножа - кат. № I/64-65, табла XIV/5, XV/1, фибула - Плевен, (КАРТА 3/45), 

(Попов 1929, 279, обр. 136, 1-2; Rustoiu 1997, 33-34, 97 - Tipul 2); 
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нож - кат. № I/81, табло XVIII/2, фибула от желязо - Софрониево, (Табло 9/1), 

(КАРТА 2/56), (Николов 1981, 36, обр. 4б; Rustoiu 1997, 33-34, 98 - Tipul 2); 

нож - кат. № I/82, табло XVIII/3, фабулa от желязо - Софрониево, (Табло 10/1), 

(КАРТА 2/56), (Николов 1981, 38, обр. 5а; Rustoiu 1997, 33-36, 98, fig. 20/4 - Tipul 2b); 

нож - кат. № I/83, табло XVIII/4, фибула от желязо - Софрониево, (Табло 11/2), 

(КАРТА 2/56), (Николов 1981, 40, обр. 6б; Rustoiu 1997, 33-36, 98, fig. 20/3 - Tipul 2b); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/89, табло XIX/5а-б, фибула от бронз - 

Търнава, (КАРТА 2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 41, кат. № 1, обр. 13; Rustoiu 1997, 33-

34, 98, fig. 19/4 - Tipul 2a); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/91, табло XX/2а-б, фибула от бронз - 

Търнава, (КАРТА 2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 47, кат. № 25, обр. 30; Rustoiu 1997, 33-

34, 98 - Tipul 2); 

нож - кат. № III/11, табло XLIX/1, четири железни фибули - Svojnovo, връх Veliki 

vetren, планина Јухор, (КАРТА 11/3), (Stojić 2003, 33, cat. № 24-27; Rustoiu 1997, 33-34 - 

Tipul 2); 

нож - кат. № III/10, табло XLVIII/5, две фибули (едната е от бронз и е посребрена, 

другата е от желязо и е фрагментирана) - Mala Vrbica, (КАРТА 11/2), (Stalio 1986, 33, fig. 

45, датиране - последна фаза на La Тène С; Rustoiu 1997, 33-34, 98, fig. 20/4 - Tipul 2b1), 

възможно е бронзовата фибула да бъде отнесена към тези, които принадлежат на схемата 

на накитите с приблизителни граници от 150-120 г. пр. Хр. – около 80 г. пр. Хр., (La Tène 

D1 – LТ D1), (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10);  

нож – кат. № IV/1, табло L/1, фибула от желязо - Малая Копаня, (КАРТА 12/1), 

(Котигорошко 2015, 22, рис. 16; Rustoiu 1997, 33-34 - Tipul 2). 

Единствено изключение е едно от оръжията, то е намерено с фибула, която е от 

по-късен период от време: 

нож (не е запазен) с накрайник от ножница - кат. № I/59, табло XIII/6, част от 

фибула от сребро вероятно от La Tène D1 – Паволче, (КАРТА 2/43), (Николов 1965, 181, 

обр. 21г). 

Ножовете служат като оръжие и през първото столетие. Само един от 

екземплярите е открит с фибула от този период от време: 

нож - кат. № I/43, табло X/4, фибула от бронз - Крумово, (КАРТА 5/33), 

(Бакарджиев 2010, 295, обр. 2е; Генчева 2004, 24-25, табло IV/1-2). Както бе отбелязано 

тя е от Тип 8 - силно профилираните римски фибули с два релефни пръстена върху лъка 

и има разпространение през I в., (Табло 12/3). Не е възможно да бъдат определени по-

тесни хронологически граници в рамките на столетието, в които е използван ножът.  

Принадлежността на две от изделията към конкретен период е спорна тъй като 

фибулите са фрагментирани и силно деформирани: 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/33, табло VIII/1а-б, фибула, запазена е само 

пружината - Коиловци, (КАРТА 3/28), (Lazarova/Paunova 2003, 46, 48, fig. 4); 

нож - кат. № II/15, табло XXXVIII/2a-б, две фибули от желязо, които са 

фрагментирани и деформирани - Corcova, (КАРТА 7/10), (Sîrbu/Rustoiu/Crăciunescu 1999, 

219, fig. 3/1; Rustoiu 2002, fig. 14/1). 

 

Ножовете влизат в комплекти въоръжение заедно с мечове келтски тип. В 

изследването са включени, тези които са добре запазени и са датирани в периода, 

разглеждан в изследването. 

Мечовете, характерни за La Tène C2, притежават обикновено заострен връх на 

острието. То е право с два режещи ръба. При част от изделията двете му страни са с 

пластичен ръб. Металната част на ръкохватката е плоска с правоъгълно сечение. Тя е с 

предпазител с дъговидна форма (Табло 12/4). Мечовете са с ножници, съставени от две 
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метални пластини, захванати една за друга. От едната им страна е закрепен елемент за 

закачване на колана на воина. Лицевата страна при част от екземплярите е с гравиран 

орнамент. Приблизителните граници на употреба са от 200-180 г. пр. Хр. до 150-120 г. 

пр. Хр., (La Tène C2 – LT C2), (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10).  

Само няколко ножа са открити с подобни мечове: 

нож (не е запазен) с накрайник от ножница - кат. № I/59, табло XIII/6, меч с 

ножница от желязо - Паволче, (КАРТА 2/43), (Николов 1965, 179-180, обр. 21а, д); 

два ножа - кат. № I/64-65, табла XIV/5, XV/1, меч - Плевен, (КАРТА 3/45), (Попов 

1929, 278-280, обр. 141, 142а-б); 

нож - кат. № III/7, табло XLVIII/2, меч с ножница, (запазени отделни фрагменти), 

гроб 111 - Beograd, квартал Karaburma, (КАРТА 11/1), (Todorović 1972, 34-35, т. 

XXXIII/4). 

 

При мечовете, характерни за La Tène D, върхът на острието е слабо заострен или 

заоблен. То е право с два режещи ръба. От двете му страни е разположен релефен ръб с 

два успоредни улеи. Той преминава върху металната част на ръкохватката. Тя е 

четириръба с ромбоидно сечение и притежава предпазител с дъговидна форма. Мечовете 

са с ножници, съставени от две метални пластини, захванати една за друга. От едната им 

страна е закрепен елемент за закачване на колана на воина (Табло 12/6). Оръжията с тази 

форма са характерни за къснолатенския период с приблизителни граници от 150-120 г. 

пр. Хр. до края на I в. пр. Хр. и установяването на римското владичество на територията, 

разглеждана в изследването (La Tène D – LT D), (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10). 

Екземплярите с добре запазени ножници, които са документиран и публикувани с 

графични изображение и снимков материал, могат да бъдат датирани в по-тесни 

хронологически граници – от 150-120 г. пр. Хр. до около 80 г. пр. Хр. (La Tène D1 - LT 

D1). Лицевата им част е с със специфична релефна украса. Тя се състой от отделни 

елементи, всеки от които е оформен като латинската буква S (Табло 12/5), 

(Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10).  

Част от ножовете са намерени в гробовете заедно с мечове от къснолатенския 

период: 

нож (не е включен в каталога – изгубен), меч - Алтимир, (КАРТА 2/1), (Милчев 

1958, 233, таблица V, таблица VI/1-2); 

нож - кат. № I/3, меч - Алтимир, (КАРТА 2/1), (Николов 1965, 178, обр. 18а); 

нож - кат. № I/9, табло III/1, меч - Бъркачево, (КАРТА 2/7), (Николов 1965, 189, 

обр. 30б); 

нож - кат. № I/14, табло IV/2, меч – Галатин, (КАРТА 2/11), (Николов 1969, 14-15, 

обр. 10); 

нож - кат. № I/16, табло IV/3, меч с ножница, La Tène D1, (РИМ-Враца, спом ф. 

№ 220 – откраднат, рисунка – личен архив) - Галиче, (КАРТА 2/12); 

нож - кат. № I/23, табло V/5, меч с ножница, La Tène D1, (РИМ-Враца, спом ф. № 

43 – откраднат, рисунка – личен архив) - Добруша, (КАРТА 2/19); 

нож - кат. № I/24, табло VI/1, меч с ножница (РИМ-Ловеч, инв. № А307 – рисунка 

– личен архив) - Дойренци, (КАРТА 3/20); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/27, табло VI/4a-б, меч с ножница - Езерче, 

(КАРТА 4/22), (Радославова 2005, 277-278, обр. 1а-б); 

нож - кат. № I/31, табло VII/4, меч с ножница - Камбурово (Хасан факъ), (Табло 

6/1-5), (КАРТА 4/26), (Попов 1933, 349-352, обр. 97); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/34, табло VIII/2a-б, меч с ножница - 

Койнаре, (КАРТА 2/29), (Николов 1990, 23, обр. 11а-б);  
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нож - кат. № I/35, табло VIII/3, меч - Комарево, (КАРТА 2/30), (Николов 1965, 183, 

обр. 23а); 

нож - кат. № I/42, табло X/3, меч, (формата и украсата на ножницата не са 

представени добре в публикацията) - Крива бара, (КАРТА 2/32), (Велков 1943, 275, обр. 

377);  

нож (изгубен, не е включен в каталога), меч - Лесура, (КАРТА 5A/9), (Николов 

1965, 194, обр. 41а); 

четири ножа - кат. № I/45-48, табла XI/2-4, XII/1, четири меча с ножници, три от 

тях - La Tène D1, (НИМ–София, инв. № 38229-38232 – рисунки-личен архив) - Мездра, 

(КАРТА 2/35), (Lazov 2004, 296-297, kat. № 262-263); 

нож - кат. № I/53, табло XII/5, меч - Oряхово, (Табло 7/1-4), (КАРТА 2/40), 

(Николов 1993, 21, обр. 5а); 

нож - кат. № I/54, табло XIII/1, меч - Осен, (Табло 8/1-4), (КАРТА 2/41), (Николов 

1990, 21, обр. 9а); 

нож - кат. № I/55, табло XIII/2, меч - Осен, (Табло 8/5-8), (КАРТА 2/41), (Николов 

1990, 22, обр. 10а); 

нож - кат. № I/78, табло XVII/3, меч - Соколаре, (КАРТА 2/55), (Николов 1965, 

187, обр. 28а); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/79, табло XVII/4а-б, меч с ножница, La 

Tène D1, гроб 1 - Софрониево, (КАРТА 2/56), (Николов 1971, 16, обр. 9); 

нож - кат. № I/81, табло XVIII/2, меч с ножница, La Tène D1, гроб 1 - Софрониево, 

(Табло 9/1-6), (КАРТА 2/56), (Николов 1981, 36, обр. 4e-ж); 

нож - кат. № I/82, табло XVIII/3, меч - Софрониево, (Табло 10/1-4), (КАРТА 2/56), 

(Николов 1981, 38, обр. 5б); 

нож - кат. № I/85, табло XIX/1, меч с ножница - Стубел, (КАРТА 2/58), 

(Александров 1975, 71-72, обр. 2);  

нож с накрайник от ножница - кат. № I/89, табло XIX/5а-б, меч с ножница, La 

Tène D1 - Търнава, (КАРТА 2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 42, кат. № 3, обр. 15); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/90, табло XX/1а-б, меч с ножница, La Tène 

D1 - Търнава, (КАРТА 2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 45, кат. № 13, обр. 20); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/91, табло XX/2а-б, меч с ножница, La Tène 

D1 - Търнава, (КАРТА 2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 47, кат. № 27, обр. 31); 

кат. № I/160, табло XXXIV/8а-б, меч с ножница, La Tène D1 - неизвестно 

местонамиране, (Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 159-210, Аbb. 1/1, 12); 

нож - кат. № II4, табло XXXV/4, меч с фрагмент от ножница - Bălava, (КАРТА 

7/3), (Gherghe 1983, 54, pl. 7/2); 

нож - кат. № II/12, табло XXXVII/3, меч с ножница, La Tène D1 - Călan, (КАРТА 

9/7), (Rustoiu/Sîrbu/Ferencz 2001-2002, 111-127, fig. 6a-b); 

нож - кат. № II/13, табло XXXVII/4, меч - Călăraşi, (КАРТА 7/8), (Nicolăescu-

Plopşor 1945-1947, 18-19, pl. I/3); 

нож - кат. № II/15, табло XXXVIII/2a-б, меч - Corcova, (КАРТА 7/10), 

(Sîrbu/Rustoiu/Crăciunescu 1999, 218-219, fig. 1); 

нож с накрайник от ножница - кат. № II/16, табло XXXVIII/3a-б, меч, La Tène D1 

- Cugir, (КАРТА 9/11), (Rustoiu 2002, fig. 26/2; Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 159-210, 

Аbb. 11/2); 

нож с накрайник от ножница - кат. № II/22, табло XL/1а-б, меч - Hunedoаra, 

(КАРТА 9/16), (Sîrbu/Luca/Roman 2007a, 157-159, fig. 2, 7-11; Sîrbu/Luca/Roman/ 

Purece/Diaconescu/Cerişer 2007b, 195-196); 

нож - кат. № II/25, табло XLI/2, меч, La Tène D1 - Orodel, (КАРТА 7/18), 

(Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 27-28, pl. III/1); 
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нож с накрайник от ножница - кат. № II/33, табло XLII/4, меч с ножница - Popeşti, 

(КАРТА 8/23), (Vulpe 1976, 201, fig. 13); 

нож - кат. № II/35, табло XLII/6, меч - Racoviţa, (КАРТА 7/25), (Sîrbu/Borangic 

2015, 371-372, fig. 1/2, 2/1); 

накрайник от ножница - кат. № II/43, табло XLIV/4, елемент от ножница на меч - 

Tărtăria, (КАРТА 9/31), (Ciugudean/Ciugudean 1993, 77-79, fig. 1/2); 

нож - кат. № III/5, табло XLVII/5, меч, гроб 97 - Beograd, квартал Karaburma, 

(КАРТА 11/1), (Todorović 1972, 32, т. XXX/12); 

нож с накрайник от ножница - кат. № IV/2, табло L/2a-б, меч, (ножницата не е 

изцяло запазена), комплекс 5 - Малая Копаня, (КАРТА 12/1), (Котигорошко 2015, 24, рис. 

22/1, 1а-б); 

нож - кат. № IV/3, табло L/3, меч, (ножницата не е запазена), комплекс 6 - Малая 

Копаня, (КАРТА 12/1), (Котигорошко 2015, 24, рис. 23/2, 2а). 

Не е възможно да се определи формата на меча от Мизия (Букьовци), (КАРТА 

2/36), който е открит с нож - кат. № I/49. В публикацията липсва подробно описание и 

отсъства снимков материал (Велков 1957, 312). 

Изключение прави един меч, който притежава форма, различна от тази на 

останалите. Острието му е по-късо и добре заострено. То по-форма се доближава до това 

на римския меч (gladius) и оръжието е датирано през I в., “като не е изключена и първата 

половина на II в.” (Домарадски 1994, 284-285): 

нож - кат. № I/87, табло XIX/3, меч с ножница - Тъжа, (КАРТА 5/59), (Домарадски 

1994, 280, кат. № 41, обр. 21/41). 

 

Формата на апликациите (умба) от щит също позволява да бъде извършено 

разделение в отделни периоди от време. Всяка от тях представлява лента, която е огъната 

в средата. Тя обхваща реброто, поставено върху щита, за който са приковани с гвоздеи 

нейните краища (Табло 12/7). Тяхната форма търпи развитие и някои от апликациите 

могат да бъдат датирани в приблизителните граници от 200-180 г. пр. Хр. до 150-120 г. 

пр. Хр. (La Tène C2 – LT C2), (Domaradzki 1977, 53-95; Torbov/Anastassov 2008, 95-105, 

fig. 10).  

Подобни на тях са открити само с три ножа: 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/7, табло II/3a-б, апликация (умбо) от щит 

- Брестница, (КАРТА 3/5), (Агре 2007, 91-92, кат. № 7, обр. 7);  

два ножа - кат. № I/94-95, табло XXI/1-2, апликация (умбо) от щит - Црънча, 

(КАРТА 5/61), (Катинчарова 2003, 8, обр. 6).  

 

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 12/8). Апликациите намират разпространение в периода от 

150-120 г. пр. Хр. до края на I в. пр. Хр. и установяването на римското владичество на 

територията, разглеждана в изследването (La Tène D – LT D). Голяма част от тях не са 

добре запазени и документирани с графични изображения и снимков материал и 

датирането в по-тесни хронологически рамки е затруднено (Табло 5/4; Табло 6/4; Табло 

11/3), (Borangic/Marius/Marius 2015, 115-170; Constantin 2010, 257-264; Domaradzki 1977, 

53-95; Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10).  

Голяма част от ножовете са открити с апликации (умба) от щит с кръгла форма на 

периферията: 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/12, табло III/4а-б, апликация (умбо) от щит 

- Виноград, (КАРТА 3/9), (Попов 1922, 170, обр. 167а-б); 
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нож - кат. № I/16, табло IV/3, апликация (умбо) от щит, (РИМ- Враца, спом ф. № 

223 - рисунка – личен архив) - Галиче, (КАРТА 2/12); 

нож - кат. № I/23, табло V/5, апликация (умбо) от щит, (РИМ- Враца, спом ф. № 

47 - рисунка – личен архив) - Добруша, (КАРТА 2/19); 

нож - кат. № I/24, табло VI/1, апликация (умбо) от щит, (РИМ-Ловеч - рисунка – 

личен архив) - Дойренци, (КАРТА 3/20); 

нож - кат. № I/31, табло VII/4, апликация (умбо) от щит - Камбурово (Хасан факъ), 

(Табло 6/1-5), (КАРТА 4/26), (Попов 1933, 352, обр. 100А-Г); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/34, табло VIII/2a-б, апликация (умбо) от 

щит - Койнаре, (КАРТА 2/29), (Николов 1990, 24, обр. 14б);  

нож - кат. № I/42, табло X/3, апликация (умбо) от щит, (ИМ-Оряхово, инв. № 88 - 

рисунка – личен архив) - Крива бара, (КАРТА 2/32), (Велков 1943, 275, обр. 377);  

два ножа - кат. № I/64-65, табла XIV/5, XV/1, апликация (умбо) от щит - Плевен, 

(КАРТА 3/45), (Попов 1929, 275, обр. 136/3); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/79, табло XVII/4а-б, апликация (умбо) от 

щит, гроб 1 - Софрониево, (КАРТА 2/56), (Николов 1971, 16, обр. 9); 

нож - кат. № I/83, табло XVIII/4, апликация (умбо) от щит - Софрониево, (КАРТА 

2/56), (Табло 11/1-5), (КАРТА 2/56), (Николов 1981, 40, обр. 6е); 

нож - кат. № I/85, табло XIX/1, апликация (умбо) от щит, (РИМ-Монтана - рисунка 

– личен архив) - Стубел, (КАРТА 2/58), (Александров 1975, 71-72, обр. 3);  

нож с накрайник от ножница - кат. № I/89, табло XIX/5а-б, апликация (умбо) от 

щит (РИМ-Враца, спом. ф. № 5 - рисунка – личен архив) - Търнава, (КАРТА 2/60), 

(Теодосиев/Торбов 1995, 43, кат. № 6); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/90, табло XX/1а-б, апликация (умбо) от 

щит (РИМ-Враца, спом. ф. № 16 - рисунка – личен архив) - Търнава, (КАРТА 2/60), 

(Теодосиев/Торбов 1995, 46, кат. № 17); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/91, табло XX/2а-б, апликация (умбо) от 

щит, (РИМ-Враца, спом. ф. № 26) - Търнава, (КАРТА 2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 48, 

кат. № 30); 

кат. № I/160, табло XXXIV/8а-б, апликация (умбо) от щит – неизвестно 

местонамиране, (Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 159-210, Аbb. 1/3, 18); 

нож с накрайник от ножница - кат. № II/16, табло XXXVIII/3a-б, апликация (умбо) 

от щит - Cugir, (КАРТА 9/11), (Rustoiu 2002, fig. 26/3; Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 159-

210, Аbb. 11/3); 

нож - кат. № II/18, табло XXXIX/2, апликация (умбо) от щит - Dubova, (КАРТА 

7/12), (Spânu 2004, fig. 1/1); 

нож с накрайник от ножница - кат. № II/22, табло XL/1а-б, апликация (умбо) от 

щит, (комплекс С70, депониране 7) - Hunedoаra, (КАРТА 9/16), (Sîrbu/ Luca/ Roman 

2007a, 157-159, fig. 2, 7-11; Sîrbu/Luca/Roman/Purece/Diaconescu/Cerişer 2007b, 195-196);  

нож с накрайник от ножница - кат. № II/33, табло XLII/4, апликация (умбо) от щит 

- Popeşti, (КАРТА 8/23), (Vulpe 1976, 201, fig. 14/5); 

нож - кат. № III/8, табло XLVIII/3, апликация (умбо) от щит, гроб 112 - Beograd, 

(КАРТА 11/1), (Todorović 1972, 35, т. XXXIII, 2); 

нож - кат. № III/11, табло XLIX/1, фрагменти от апликация (умбо) от щит, 

депонирани вероятно в дървен сандък в предградието - Svojnovo, връх Veliki vetren, 

(КАРТА 11/3), (Stojić 2003, 46, cat. № 165); 

нож - кат. № III/13, табло XLIX/5, апликация (умбо) от щит - Vajuga, (КАРТА 

11/4), (Поповић/Сладић 1997, 101-114, сл. 5/6); 

нож с накрайник от ножница - кат. № IV/2, табло L/2a-б, фрагменти от умбо от 

щит, комплекс 5 - Малая Копаня, (КАРТА 12/1), (Котигорошко 2015, 24, рис. 22); 
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нож - кат. № IV/3, табло L/3, фрагменти от апликация (умбо) от щит, комплекс 6 

- Малая Копаня, (КАРТА 12/1), (Котигорошко 2015, 24, рис. 23/3); 

два ножа – кат. № VI/1-2, табло LII/4-5, апликация (умбо) от щит – Sotin, (КАРТА 

11/1), (Мajnaric-Pandzic 1973, 58-59, tab. IV/10). 

Не подлежи на определяне формата на апликацията (умбо от щит) от Мизия 

(Букьовци), (КАРТА 2/36), която е намерена с нож - кат. № I/49. Отсъства в публикацията 

по-изчерпателно описание и снимков материал (Велков 1957, 312). 

Една апликация (умбо) от щит притежава форма, която се доближава до тези на 

използваните в римската армия през I-II в. (Домарадски 1994, 285): 

нож - кат. № I/87, табло XIX/3, апликация (умбо) от щит - Тъжа, (КАРТА 5/59), 

(Домарадски 1994, 280, кат. № 38, обр. 21/38). 

 

Юздите от комплектите въоръжение и снаряжение са с местен произход за 

територията, разглеждана в изследването. Те също позволяват да бъде извършено 

разделение в по-тесни периоди от време.  

Юздите от Typ XIV са с по две халки. Всяка от тях е захваната с кожените ремъци 

на оглавника върху едната и другата страна на главата на коня. Зъбалецът е съставен от 

два елемента. Всеки от тях завършва с по една халка. Първата е свързана с тази, която е 

прикрепена към главата на коня, а втората с халката от другия елемент на зъбалеца 

(Табло 12/9). Юздите от този тип са датирани в La Tène B2-C (Werner 1988, 61-73, Tafel 

28-33). Последният отрязък от време в рамките на този период е с приблизителни 

граници от 200-180 г. пр. Хр. до 150-120 г. пр. Хр. (La Tène C2 – LT C2), 

(Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10).  

Само две оръжия са открити с юзди от този тип: 

нож - кат. № I/18, табло IV/5, юзда - Горско село, (КАРТА 4/14), 

(Атанасов/Стойчев 2006, 215, фиг. 4);  

нож - кат. № III/11, табло XLIX/1, юзда - Svojnovo, връх Veliki vetren, планина 

Јухор, (КАРТА 11/3), (Stojić 2003, 66-67, cat. № 202, sl. 17). 

Всяка от юздите от Typ XVI притежава два лоста, разположени до едната и 

другата страни на главата на коня. Те са със зъбалец, който се е намирал в устата му. Той 

се състои от отделни железни елементи, свързани помежду си. Връзката между двата 

лоста е осъществена и чрез пръчка, намираща се под брадата на коня (Табло 12/10). 

Юздитe от този тип се появяват през първата половина на III в пр. Хр. Тяхното 

разпространение включва и I в. пр. Хр. (Werner 1988, 81-101, Tafel 37-56). 

Голяма част от оръжията произхождат от комплекти въоръжение и снаряжение, в 

които влизат юзди от този тип:  

нож (изгубен), юзда – Алтимир, (КАРТА 2/1), (Милчев 1958, 232-236, табл. V, 

табл. VI, обр. 1-2, 4, табло VII, обр. 1); 

нож – кат. № I/1, таблo I/1, юзда – Алтимир, (КАРТА 2/1), (Николов 1965, 174, 

обр. 15a); 

нож с накрайник от ножницата - кат. № I/2, табло I/2а-б, юзда – Алтимир, (КАРТА 

2/1), (Николов 1965, 176, обр. 17в); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/7, табло II/3a-б, юзда - Брестница, (КАРТА 

3/5), (Агре 2007, 92, кат. № 13, обр. 8/1);  

нож - кат. № I/9, табло III/1, юзда - Бъркачево, (КАРТА 2/7), (Николов 1965, 189, 

обр. 30в); 

нож (отсъства информация за него - не е включен в каталога), юзда - Бяла Слатина, 

(КАРТА 5A/2), (Венедиков, 1957, 189, кат. № 30, обр. 17);  

нож с накрайник от ножница - кат. № I/12, табло III/4а-б, юзда - Виноград, 

(КАРТА 3/9), (Попов 1922, 168-169, кат. № 31, обр. 164-165); 
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нож - кат. № I/16, табло IV/3, юзда, (РИМ-Враца, спом. ф. № 226 – открадната, 

рисунка – личен архив) - Галиче, (КАРТА 2/12); 

нож - кат. № I/23, табло V/5, юзда, (РИМ-Враца, спом. ф. № 46 – открадната, 

рисунка – личен архив) - Добруша, (КАРТА 2/19), (Торбов 1998, 32, обр. 3); 

нож - кат. № I/31, табло VII/4, юзда - Камбурово (Хасан факъ), (Табло 6/1, 5), 

(КАРТА 4/26), (Попов 1933, 352-353, обр. 100А-Г, 101); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/33, табло VIII/1а-б, юзда - Коиловци, 

(КАРТА 3/28), (Lazarova/Paunova 2003, 46, 48, fig.6a-b); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/34, табло VIII/2a-б, юзда - Койнаре, 

(КАРТА 2/29), (Николов 1990, 24-25, обр. 15);  

нож - кат. № I/35, табло VIII/3, юзда - Комарево, (КАРТА 2/30), (Николов 1965, 

184, обр. 23в); 

нож - кат. № I/37, табло IX/1, юзда - Комарево, (КАРТА 2/30), (Николов 1965, 185, 

обр. 25в); 

четири ножа, единият е с накрайник от ножница - кат. № I/38-41, табла IX/2a-б, 3, 

X/1-2 и юзда, (РИМ-Враца, спом. ф. № 126 – открадната, рисунка – личен архив) - 

Косталево, (КАРТА 2/31), (Торбов 1998, 33, обр. 7); 

нож - кат. № I/42, табло X/3, юзда - Крива бара, (КАРТА 2/32), (Велков 1943, 275, 

обр. 377); 

нож (изгубен, не е включен в каталога), юзда - Лесура, (КАРТА 5A/9), (Николов 

1965, 194-195, обр. 41б); 

четири ножа - кат. № I/45-48, табла XI/2-4, XII/1, осем юзди, (НИМ-София, инв. 

№ 38585-38592 – рисунки – личен архив) - Мездра, (КАРТА 2/35); 

нож - кат. № I/49, юзда - Мизия (Букьовци), (КАРТА 2/36), (Велков 1957, 312, обр. 

1); 

нож с накрайник от ножница (отсъства в публикацията информация за формата и 

размерите, не са включени в каталога), юзда - Мизия (Букьовци), (Велков 1957, 313, обр. 

4);   

нож - кат. № I/53, табло XII/5, юзда - Oряхово, (Табло 7/1, 4), (КАРТА 2/40), 

(Николов 1993, 21-22, обр. 6); 

нож - кат. № I/54, табло XIII/1, юзда - Осен, (Табло 8/1, 4), (КАРТА 2/41), (Николов 

1990, 21, обр. 9в); 

нож - кат. № I/55, табло XIII/2, юзда - Осен, (Табло 8/5, 8), (КАРТА 2/41), (Николов 

1990, 22, обр. 10в);  

нож - кат. № I/70, табло XVI/1, юзда, (РИМ-Враца, спом. ф. № 143 - открадната, 

рисунка – личен архив) - Рогозен, (КАРТА 2/50), (Торбов 1998, 34, обр. 8); 

нож - кат. № I/77, табло XVII/2, юзда, (РИМ-Ловеч, инв. № 1584 – рисунка – личен 

архив) - Смочан, (КАРТА 3/54); 

нож - кат. № I/79, табло XVII/4а-б, юзда - Софрониево, (КАРТА 2/56), (Николов 

1971, обр. 9, 11); 

нож - кат. № I/80, табло XVIII/1, юзда - Софрониево, (КАРТА 2/56), (Николов 

1971, 18, обр. 10, 11); 

нож - кат. № I/81, табло XVIII/2, юзда - Софрониево, (Табло 9/1, 6), (КАРТА 2/56), 

(Николов 1981, 36, обр. 4а); 

нож - кат. № I/82, табло XVIII/3, юзда - Софрониево, (Табло 10/1, 4), (КАРТА 

2/56), (Николов 1981, 38, обр. 5в); 

нож - кат. № I/83, табло XVIII/4, юзда - Софрониево, (Табло 11/1, 5), (КАРТА 

2/56), (Николов 1981, 38, 40, обр. 6а); 

нож - кат. № I/85, табло XIX/1, юзда - рисунка – личен архив - Стубел, (КАРТА 

2/58), (Александров 1975, 72, обр. 5);  
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нож с накрайник от ножница - кат. № I/89, табло XIX/5а-б, юзда - Търнава, 

(КАРТА 2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 44, кат. № 8, обр. 18); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/90, табло XX/1а-б, юзда - Търнава, (КАРТА 

2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 46, кат. № 18, обр. 24); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/91, табло XX/2а-б, юзда - Търнава, (КАРТА 

2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 48, кат. № 31); 

нож - кат. № I/160, табло XXXIV/8а-б, юзда – неизвестно местонамиране, 

(Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 159-210, Аbb. 1/4, 25); 

нож - кат. № II/7, табло XXXVI/1, юзда - Bulbuc, (КАРТА 9/6), (Borangic 2014a, 

282-283, fig. 3c, 4); 

нож с накрайник от ножница - кат. № II/9, табло XXXVI/3a-б, юзда - Bulbuc, 

(КАРТА 9/6), (Borangic 2014a, 284-285, fig. 7c, 8);  

нож с накрайник от ножница - кат. № II/10, табло XXXVII/1а-б, юзда - Bulbuc, 

(КАРТА 9/6), (Borangic 2014a, 286, fig. 11е, 12); 

нож - кат. № II/12, табло XXXVII/3, две юзди - Călan, (КАРТА 9/7), 

(Rustoiu/Sîrbu/Ferencz 2001-2002, 113-114, fig 3-4; Rustoiu 2002, 48-49, fig. 31/2-3, 32); 

нож с накрайник от ножница - кат. № II/16, табло XXXVIII/3a-б, юзда - Cugir, 

(КАРТА 9/11), (Sîrbu 1994, 124-125; Rustoiu 2002, fig. 26/4); 

нож - кат. № II/18, табло XXXIX/2, юзда - Dubova, (КАРТА 7/12), (Spânu 2004, 84, 

86, fig. 1/6); 

нож - кат. № II/35, табло XLII/6, юзда - Racoviţa, (КАРТА 7/25), (Sîrbu/Borangic 

2015, 372-374, fig. 3/2, 4/2); 

накрайник от ножница - кат. № II/43, табло XLIV/4, юзда - Tărtăria, (КАРТА 9/31), 

(Ciugudean/Ciugudean 1993, 77, fig. 1/3-4); 

нож- кат. № III/11, табло XLIX/1, тринадесет юзди - Svojnovo, връх Veliki vetren, 

планина Јухор, (КАРТА 11/3), (Stojić 2003, 56-67, cat. № 189-201, sl. 18-25). 

Една от юздите от Комарево, (КАРТА 2/30), която е намерена с нож - кат. № I/36, 

е повредена от корозията. Вероятно тя също е от Typ XVI (Николов 1965, 185, обр. 24г). 

Юздите от Typ XVII са подобни 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 (Табло 12/11). Най-ранните екземпляри са от I 

в. пр. Хр. Разпространението на изделията от този тип обхваща като цяло I в., като най-

късните екземпляри са от следващото столетие (Werner 1988, 101-106, Tafel 56-60). 

Само няколко оръжия са открити с юзди от този тип: 

два ножа - кат. № I/94-95, табло XXI/1-2, юзда - Црънча, (КАРТА 5/61), 

(Катинчарова 2003, 9-10, обр. 8);  

нож с накрайник от ножница - кат. № II/6, табло XXXV/6, юзда - Blandiana, 

(КАРТА 9/5), (Ciugudean 1980, 428, fig 3/a-b); 

нож - кат. № II/25, табло XLI/2, юзда - Orodel, (КАРТА 7/18), (Nicolăescu-Plopşor 

1945-1947, 28, pl. III/4). 

Една от юзда се отличава от останалите с по-особената си форма. Запазеният лост 

е прав с разширение в краищата. В средата му са оформени два отвора за закачване на 

зъбалеца. Той се състои от два елемента, всеки от които завършва с по една халка. 

Първата е свързана с отвора от лоста, а втората с халката от другия елемент на зъбалеца. 

Върху него са поставени още два елемента с кръгла форма. Тези юзди принадлежат на 

Typ VIII и се появяват на територията на север от Дунав в края на II в. пр. Хр. Те имат 

разпространение и по-късно през I в. (Werner 1988, 48-51, Tafel 24). 

Само едно от оръжията е открито с подобна юзда: 
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нож - кат. № II/36, табло XLIII/1, юзда - Radovanu, (КАРТА 8/26), (Sîrbu 1994, 127-

128, fig. 8). 

 

Четирите хронологически системи, определени от изменението във формата на 

фибулите, мечовете, апликациите (умба) от щит и юздите, налагат няколко извода.  

Ножовете вероятно се налагат като оръжие в рамките на отрязъка от време с 

приблизителни граници от 200-180 г. пр. Хр. до 150-120 г. пр. Хр. (La Tène C2 – LT C2), 

(Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10). Единствения сигурен пример е екземплярът с 

кат. № I/7 табло II/3a-б, открит с фибула и апликация (умбо) от щит.   

Голяма част от ножовете са намерени с мечове, принадлежащи на къснолатенския 

период с приблизителни граници от 150-120 г. пр. Хр. до края на I в. пр. Хр. и 

установяването на римското владичество на територията, разглеждана в изследването 

(La Tène D - LT D), (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10). В комплектите въоръжение 

и снаряжение влизат и фибули с форма, характерна за La Tène C2. Те намират 

разпространение и през къснолатенския период и ножовете, са от този интервал от време:  

нож - кат. № I/3, меч от желязо, фибула от бронз - Алтимир, (КАРТА 2/1), 

(Николов 1965, 177-178, обр. 18а-г); 

нож - кат. № I/81, табло XVIII/2, меч с ножница, фибула от желязо - Софрониево, 

(Табло 9/1-6), (КАРТА 2/56), (Николов 1981, 36, обр. 4а-з); 

нож - кат. № I/82, табло XVIII/3, меч, фибула от желязо - Софрониево, (Табло 10/1-

4), (КАРТА 2/56), (Николов 1981, 36-38, обр. 5а-д); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/89, табло XIX/5а-б, меч с ножница от 

желязо, фибула от бронз - Търнава, (КАРТА 2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 11-13, 41-44, 

кат. № 1-11, обр. 13-19); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/91, табло XX/2а-б, меч с ножница от 

желязо, фибула от бронз - Търнава, (КАРТА 2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 13-16, 45-49, 

кат. № 12-35, обр. 20-35). 

Същото вероятно се отнася и за ножа с кат. № I/83, табло XVIII/4. Той е открит с 

фибула от желязо - Софрониево, (Табло 11/2), (КАРТА 2/56), (Николов 1981, 40, обр. 6б; 

Rustoiu 1997, 33-36, 98, fig 20/3 - Tipul 2b). Мечът е изгубен, но вероятно е имал същата 

форма като тази на останалите два, произхождащи от некропола. 

 

Добре запазените ножници на мечовете позволяват да се конкретизира периода от 

време за част от находките (La Tène D1 - LT D1) с приблизителни граници от 150-120 г. 

пр. Хр. до около 80 г. пр. Хр. (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10). Те очертават важен 

етап от производството и разпространението на част от екземплярите: 

нож - кат. № I/16, табло IV/3, меч с ножница, (РИМ-Враца, спом ф. № 220 – 

откраднат, рисунка – личен архив) - Галиче, (КАРТА 2/12); 

нож - кат. № I/23, табло V/5, меч с ножница, (РИМ-Враца, спом ф. № 43 – 

откраднат, рисунка – личен архив) - Добруша, (КАРТА 2/19); 

четири ножа - кат. № I/45-48, табла XI/2-4, XII/1, три меча с ножници, (НИМ–

София, инв. № 38229-38232 – рисунки - личен архив) - Мездра, (КАРТА 2/35), (Lazov 

2004, 296-297, kat. № 262-263); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/79, табло XVII/4а-б, меч с ножница -

Софрониево, (КАРТА 2/56), (Николов 1971, 16, обр. 9); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/89, табло XIX/5а-б, меч с ножница -

Търнава, (КАРТА 2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 42, кат. № 3, обр. 15); 

нож с накрайник от ножница - кат. № I/90, табло XX/1а-б, меч с ножница - 

Търнава, (КАРТА 2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 45, кат. № 13, обр. 20); 
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нож с накрайник от ножница - кат. № I/91, табло XX/2а-б, меч с ножница - 

Търнава, (КАРТА 2/60), (Теодосиев/Торбов 1995, 47, кат. № 27, обр. 31); 

нож - кат. № I/160, табло XXXIV/8а-б, меч с ножница – неизвестно 

местонамиране, (Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 159-210, Аbb. 1/1, 12); 

нож - кат. № II/12, табло XXXVII/3, меч с ножница - Călan, (КАРТА 9/7), 

(Rustoiu/Sîrbu/Ferencz 2001-2002, 111-127, fig. 6a-b); 

нож с накрайник от ножница - кат. № II/16, табло XXXVIII/3a-б, меч - Cugir, 

(КАРТА 9/11), (Rustoiu 2002, fig. 26/2; Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 159-210, Аbb. 11/2); 

нож - кат. № II/25, табло XLI/2, меч с ножница - Orodel, (КАРТА 7/18), (Nicolăescu-

Plopşor 1945-1947, 27-28, pl. III/1). 

 

Два ножа - кат. № I/64-65, табла XIV/5, XV/1, са намерени с меч и фибула от 

желязо, характерни за La Tène C2. Същевременно те са с апликация (умбо) от щит, 

притежаваща форма, която е типична за La Tène D. Явно комплектът от въоръжение и 

снаряжение, в които влизат, е от последния период от време (Попов 1929, 274-280, обр. 

136-141). Налице е и друга възможност - въоръжението не е открито при археологическо 

проучване – вероятно то е инвентар от два гроба – по-ранен и по-късен. 

Ножът с кат. № III/11, табло XLIX/1 е депониран с четири броя железни фибули 

(La Tène C2), но и с фрагменти от апликация (умбо) от щит (La Tène D). Той вероятно 

също принадлежи на къснолатенския период. 

Един от ножовете не е запазен, но е с накрайник от ножница - кат. № I/59, табло 

XIII/6. Той е открит с меч с ножница от желязо (La Tène C2) и част от фибула от сребро, 

която е фрагментирана и е по-късна - вероятно от La Tène D1 (Николов 1965, 179-182, 

обр. 21а-д, 22а-в). Ножът е намерен при неизвестни обстоятелства и е възможно 

археологическите материали да са инвентар от два различни гроба. 

 

Принадлежността на ножовете към La Tène D2 не подлежи на определяне със 

сигурност поради обстоятелството, че липсва информация за намерени с тях фибули от 

този интервал от време. Не може да бъде обяснено тяхното отсъствие в гробните 

комплекси. Налице са две възможности: депонирането на комплектите не включва 

поставянето на фибули; голяма част от въоръжението и снаряжението са от периода La 

Tène D1.  

 

Последният период на производство и разпространение на ножовете включва I в. 

Само едно от изделията - кат. № I/43, табло X/4, е открито с фибула от бронз - Тип 8, 

характерна за столетието (Бакарджиев 2010, 295, обр. 2е). Един от ножовете - кат. № I/87, 

табло XIX/3, е намерен с меч и апликация (умбо) от щит, които по-форма са сходни на 

използваните в римската армия. Четири ножа - кат. № I/94-95, табло XXI/1-2, кат. № II/6, 

25, табла XXXV/6, XLI/2, са с юзди от Typ XVII. Неговото разпространение обхваща 

като цяло I в., като най-късните екземпляри са от следващото столетие (Werner 1988, 101-

106, Tafel 56-60). Двата ножа - кат. № I/94-95, табло XXI/1-2 са намерени същевременно 

с апликация (умбо) от щит, която е характерна за La Tène C2, но те с в комплект с юзда 

от Typ XVII и вероятно са от първото столетие.  

 

Обстоятелството, че юздите и голяма част от фибулите, открити с ножовете са от 

желязо, е косвено доказателство за тяхното местно производство. Възможно е те да са 

изработвани в едни и същи оръжейни работилници. В тях е извършвано 

окомплектоването на въоръжението и снаряжението. 
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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. 

По-голяма е концентрацията на ножовете от днешна Северозападна България 

между реките Искър и Огоста. Те очертават предполагаемия първоначален център на 

формиране на комплектите от въоръжение и снаряжение. 

 

Отсъстват категорични сведения за наличието на металообработващи центрове, в 

които са произвеждани ножовете. Произходът им вероятно е местен. В зависимост от 

съществуващото сходство във формата и параметрите на острието и металната част на 

ръкохватката, както и на разположението на врязаната украса, могат да бъдат обособени 

няколко групи. В тях са включени екземпляри, които са добре запазени. Разделянето не 

води до определянето на типове и варианти, тъй като не са детайлно разгледани 

отделните форми на ножовете, свързани с тяхното специфично приложение. 

Първа група. Острието е широко. Украсата е оформена в средата му или върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя представлява издатък, 

заострен обикновено като шип:  

кат. № I/1, 5, 10, 14, 16, 22-24, 35, 42, 45-47, 52, 56-57, 60, 63, 66-70, 75-77, 83, 85, 

91-93, 95-96, 98, 101-103, 107-108, 110-112, 114-122, 124-132, 134-136, 

табла I/1, II/1, III/2, IV/2-3, V/4-5, VI/1, VIII/3, X/3, XI/2-4, XII/4, XIII/3-4, XIV/1, 

4, XV/2-5, XVI/1, 5, XVII/1-2, XVIII/4, XIX/1, XX/2а, 3-4, XXI/2, 3, 5, XXII/3, XXIII/1-2, 

XXIV/1-2, 4-5, XXV/1-5, XXVI/1-4, XXVII/1, 3-5, XXVIII/1-5, XXIX/1, 3-5;  

кат. № II/18, 24, 29, 31-32, 36, 46, 50, 

табла XXXIX/2, XLI/1, 6, XLII/2-3, XLIII/1, XLV/2, 5; 

кат. № III/1-2, 5, 9-11, 13-14, 

табла XLVII/1-2, 5, XLVIII/4-5, XLIX/1, 5, 7; 

кат. № IV/1, табло L/1. 

Налице е голямо сходство във формата на острието и особеното разположение на 

улеите на два ножа - кат. № I/35, 92, табла VIII/3, XX/3. Може да се предположи, че са 

изработени в една оръжейна работилница. 

 

Втора група. Острието е дълго и обикновено е по-тясно в сравнение с това на 

изделията от първа група. Украсата е съсредоточена в средата му. Металната част на 

ръкохватката представлява пластина с предпазител и накрайник:  

кат. № I/4, 7, 11-12, 25, 27, 31, 43, 48, 54-55, 72, 74, 89-90, 100, 137, 140-142, 145-

149,  

табла I/3, II/3а, III/3, 4а, VI/2, 4а, VII/4, X/4, XII/1, XIII/1-2, XVI/2, 4, XIX/5а, XX/1а, 

XXII/2, XXX/1а, в, 4а, XXXI/1, 2а, XXXII/1, 2а, 3а, 4а, в, XXXIII/1а;  

кат. № II/4, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25, 30, 37-39, 49, 51-52, 

табла XXXV/4, XXXVII/1а, 2, 4, XXXVIII/1, 3а, XXXIX/1, 3-4, XL/1а, 2а, XLI/2, 

XLII/1, XLIII/2-4, XLV/4, XLVI/1-2;  

кат. № III/8, табло XLVIII/3; 

кат. № IV/4, 8, табла L/4, LI/4; 

кат. № V/2, табло LII/2. 

Съществуват изключения - ножът с кат. № I/43, табло X/4 се отличава от 

останалите със своето особено широко острие. При изделието с кат. № I/150, табло 

XXXIII/2 то е дълго, а металната част на ръкохватката е с добре изразени дъговидни 

изрязвания. Голямата дължина предполага, че оръжието е използвано като къс меч. 

Голяма е приликата между формата, размерите и украсата на остриетата на два 

ножа - кат. № I/27, 140, табла VI/4a, XXX/4а. Върху края на врязванията, разположени 
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върху половината от острието, обхващаща върха и средната му част, са представени едни 

и същи орнаменти. Вероятно двете оръжия са произведени в една оръжейна 

работилница. 

 

Трета група. Острието е с ширина, подобна на тази на изделията от втора група, 

но е по-късо. Украсата е съсредоточена в средата му или върху половината, разположена 

до металната част на ръкохватката. Тя е с предпазител и накрайник и притежава 

приблизителна дължина като тази на ножовете от предходната група: 

кат. № I/37, 53, 64, 99, 106, 138-139, 160, 

табла IX/1, XII/5, XIV/5, XXII/1, XXIII/5, XXX/2-3, XXXIV/8а. 

Съществува сходство във формата, разположението на улеите и украсата на 

остриетата на два ножа - кат. № I/106, 160, табла XXIII/5, XXXIV/8a. То предполага 

изработката на оръжията в един производствен център. Същото важи и за изделията с 

кат. № I/53, 99, табла XII/5, XXII/1. Върху металната част на ръкохватката е поставена 

втулка, която заменя елементите от нетраен материал. 

 

Четвърта група. Острието е с ширина и дължина, подобни на тези на изделията 

от втора група. Извивката на режещият ръб не е добре изразена. Украсата е 

съсредоточена в средата на острието. Металната част на ръкохватката е издължена и е 

сходна на изделията от втора и трета групи: 

кат. № II/7-9, 15, табла XXXVI/1, 2а, 3а, XXXVIII/2а.  

Формата на остриетата и украсата на четирите ножа са сходни. Две от изделията 

се отличават с особено сложната изработка на металната част на ръкохватката и с 

богатата си орнаментация - кат. № II/9, 15, табла XXXVI/3а, XXXVIII/2а. Вероятно те са 

изработени в един оръжеен център.   

 

Пета група. Острието е с ширина и дължина, подобни на тази на изделията от 

втора група. Извивката на режещият ръб не е добре изразена. Украсата е съсредоточена 

в средата на острието. Металната част на ръкохватката е издължена, като два от нитовете 

преминават през предпазителя и накрайника: 

кат. № I/6, 18, 20, 41, 81, 86, 144,  

табла II/2, IV/5, V/2, X/2, XVIII/2, XIX/2, XXXI/4а;  

кат. № II/45, табло XLV/1. 

Особената изработка на металната част на ръкохватката предполага 

производството на ножовете в една или няколко обособени оръжейни работилници.  

 

Шеста група. Острието е по-късо в сравнение с тези на изделията от втора, 

четвърта и пета групи и е доста тясно. Украса липсва. Металната част на ръкохватката е 

с форма на шип:   

кат. № I/104, 151-152,  

табла XXIII/3, XXXIII/3-4; 

кат. № II/26-28, 40, 42, 48,  

табла XLI/3-5, XLIV/1, 3, XLV/3. 

 

Седма група. Острието е с форма, която се отличава от тази на останалите 

изделия. Извивките на гърба на острието и режещият ръб не са добре изразени. Украса е 

върху половината, достигаща до металната част на ръкохватката, която представлява 

шип:  

кат. № I/19, 32, 73, 109,  

табла V/1, VII/5, XVI/3, XIV/3. 
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Ножовете са включени в каталога на изследването поради датирането, 

предложено от авторите, което включва периода от време преди началото на II в. 

Особеностите във формата доближават изделията до тези, които намират голямо 

разпространение след второто столетие и са характерни за Римската империя. Формата 

на ножа с кат. № VI/1, табло LII/4 също се отличава от тази на останалите екземпляри. 

Тя е характерна за оръжията от западната част на Балканския полуостров (Rustoiu 2008, 

142-163, fig. 77). 

Преобладават изделията от първа и втора групи. Те намират широко 

разпространение в рамките на цялата територия, разглеждана в изследването. Вероятно 

ножовете от трета група са изработени на юг от река Дунав, а тези от четвърта са 

произведени на север от реката. По-рядко са използвани оръжията с предпазители и 

накрайници, през които преминават нитове. Те формират пета група и техния 

преобладаващ брой е от територията на юг от Дунав. Ножовете с тясно острие се срещат 

рядко. Те образуват шеста група. По-голяма част от тях произхождат от територията на 

север от реката. Бъдещите археологически проучвания могат да променят 

съществуващите съотношения. Река Дунав и прилежащата територия са използвани като 

географско понятие, определено от по-голямата концентрация на находките. Не е 

уместно делението на групи в зависимост от формата и украсата на ножовете да бъде 

обвързано с териториалните граници на етническите общности през периода II в. пр. Хр. 

– началото на II в. - траки, населяващи територията на юг от Дунав, даки, обитаващи 

земите на север от реката и келти, разселили се на запад от река Тимок. Отсъствието на 

сигурни доказателства за наличието на производствени центрове не позволява отделна 

група от изделия да бъде свързвана с определен етнос от фиксиран в географско 

отношение район. Предаването на производствен опит от една на друга оръжейни 

работилници води до сформирането на отделни обособени производствени центрове, 

специализирани в изработката на ножове. Тяхната продукция се е характеризирала с 

изработката на изделия, притежаващи идентична форма и на острието и на металната 

част на ръкохватката. Тяхната украса е подчинена на един общ художествен стил. 

 

Употребата на ножове с малки размери (под 20 см) продължава и през периода II-

в. пр. Хр. – началото на II в. Част от екземплярите произхождат от гробове. Ножът от 

могила 16 при Брестница, Ловешко е открит при археологическо проучване. Той е 

поставен в гроба заедно с юзда (Агре 2007, 90-91, обр. 5-9). 

В инвентара на могилния гроб от Добруша, Врачанско влиза един нож (Торбов 

1997, 38, кат. № 3, табло I, 4). Гробното съоръжение е датирано в края на II - I в. пр. Хр. 

От селището, в рамките на което е разположена могилата, произхождат няколко 

екземпляра, които също са с малки размери (Торбов 1997, 38, кат. № 4-6, 8, табло I, 5).  

Нож, косер, висулка и стъклено манисто са открити в гроб № 2, могила № 3 от 

некропола в местността Атанасца при Тъжа, Старозагорско. В останалите гробни 

съоръжение от могилния насип също са намерени екземпляри, повредени от корозията 

или с липсващи части (Домарадски 1994, 280, обр. 21-22/43). 

Присъствието на нож в гробния инвентар е продължение на съществуващата 

традиция от предходните столетия. Важно основание за неговото поставяне е характерът 

на изделието. Ножът е изпълнявал универсална функция в ежедневието. Вероятно 

неговото депониране е свързано с вярванията в задгробния живот. Той е необходима вещ 

за пребиваването на покойника в отвъдното. 

Част от ножовете произхождат от селища, които не са проучени. Не е възможно 

да се установят хронологическите рамки на тяхното съществуване.  

В селището в местността Грезница при Търнава, Врачанско е разположен могилен 

некропол. Четири от могилите са проучени (Теодосиев/Торбов 1995, 11-58, обр. 13-42). 
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От селището произхождат няколко ножа с малки размери, които са намерени при 

неизвестни обстоятелства (РИМ-Враца, спом. ф № I/177-178, 180-181). Част от 

екземплярите са повредени от корозията (РИМ-Враца, спом. ф № 174, 176, 179).  

При археологическото проучване на тракийския култов център в местността 

Багачина при Сталийска махала, Монтанско също са открити два ножа. Те са намерени 

заедно с предмети, служили в ежедневието на обитателите на светилището - четири 

брадви, две токи и две шпори (Бонев/Александров 1996, 49-50, обр. 93-97, табло XLVII).  

Известен брои ножове с малки размери произхождат от некропола в квартал 

Karaburma в Белград, Сърбия. Те са от гроб 11, гроб 14, гроб 18, гроб 35, гроб 60, гроб 

66, гроб 110 (Todorović 1972, 13-15, 20-21, 25-28, 34, т. III, V, VII, XIII, XXI, XXIV, 

XXXII). Изделия с тази форма са открити в при проучването на Челлениця I - Малая 

Копаня, Закарпатськоï області, Украйна (Котигорошко 2015, 32-33, рис. 36). В Румъния 

също са намерени подобни екземпляри (Dupoi/Sîrbu 2001, 33, fig. 33, 38). 

Съществуването на голям брой ножове с малки размери е доказателство за 

тяхната широка употреба. Те представляват неделима част от инвентара, използван в 

ежедневието. Наличието на тези изделия, различаващи се само по размерите от 

включените в комплектите от въоръжение и снаряжение, е косвено доказателство за 

съществуването на местно производството. 

 

От територията, разглеждана в изследването, произхождат изделия, които са с по-

различна форма. Ножовете са с масивни остриета и режещият им ръб е с форма на дъга. 

Металната част на ръкохватката е с обло сечение. Тя е дъговидно извита и завършва с 

накрайник. 

Появата на подобни ножове на Балканския полуостров е свързана с обособяването 

на две келтски групи - източна и западна. Екземплярите намират широко 

разпространение през периодите La Tène B2 - Beоgrad 1 и Mokronog 1 и La Tène C - 

Beоgrad 2 и Mokronog 2-4 (Bozic 1981, 317-319, tab. 2; T. 1, 8; Т. 2, 24; Guštin 1984, 319-

325, 327-333, Abb. 19, 4, Beilage 1; Kramer 1994, 25, Tafel 24/3, 61/4; Németi 1988, 49-73, 

fig. 3, 9; Németi 1992, 59-112, fig. 2-3, 6-7; Németi 1993, 117-129, fig. 6/1-2; fig. 7). Подобни 

изделия, притежаващи известни различия във формата, са използвани и през La Tène D - 

Beоgrad 3 и Mokronog 5-6 (Bozic 1981, 319-321, tab. 2, T. 3/30; Guštin 1984, 326-327, Abb. 

15/12, Beilage 1).  

Ножовете от територията, разположена на изток от река Тимок и на юг от река 

Дунав (Атанасов 1992, 12, табл. VIII, 8; Атанасов 1995, 43, обр. 25-26; Торбов 2016, кат. 

№ IX/1; Църов 1994, 106, табл. 3/3), свидетелстват за наличието на латенско въоръжение. 

Тяхното присъствие не е доказателство за трайно келтско заселване. Вероятно те попадат 

в земите на траките като военен трофей.  

 

В зависимост от съоръженията и обреда могат да бъдат оформени две групи 

гробове, с поставени в тях комплекти от въоръжение и снаряжение, в които са включени 

ножове. Отсъствието на системни теренни проучвания не позволява да бъдат направени 

задълбочени заключения. В изследването ще бъдат отразени резултатите само от 

разкопките, проведени от археолози или от техните преките наблюдения върху разкрити 

комплекси при различни обстоятелства. Направените обобщения подлежат на корекция.  

Първата група се състои от гробове, над които е натрупан могилен насип.  

Осъществено е археологическото проучване на три могили при Търнава. 

Установено е, че покойникът от могила 1, гроб 1 е изгорен на нивото на терена заедно с 

коня, за което свидетелства откритата юзда. Инвентарът се състои от нож с накрайник от 

ножница - кат. № I/89, табло XIX/5а-б, меч с ножница, връх от копие, умбо от щит, 

ризница, гривна, тока от колан, юзда и халка от желязо и находки от бронз (Таблица 1). 
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В насипа над гроба са открити фрагменти от кана, вероятно служила за възлияния 

(Теодосиев/Торбов 1995, 11-13, 41-44, кат. № 1-11, обр. 13-19). 

Кремацията в могила 2, гроб 1 е извършена също на нивото на терена. Намерени 

са отделни овъглени кости и нож с ножница, който е корозирал и не е включен в каталога 

(Теодосиев/Торбов 1995, 13, 44, № 12). 

В могила 3 са разкрити два гроба. Почти в центъра на могилния насип е открит 

гроб 2. В средата на кладата е разположена площадка от тръмбована пръст. В нея личат 

отвори от шест кола с диаметър около 10 см, които са били забити вертикално в терена. 

Те ограждат пространство с форма на правоъгълник с дължина 2,2 м и ширина 1,2 м. 

Вероятно върху коловете е била поставена дървена платформа и е положен покойникът. 

Кремиран е и кон – открита е неговата юзда. След изгарянето инвентарът е събран на 

купчина и е струпана пръст. Той се състой от нож с накрайник от ножница - кат. № I/91, 

табло XX/2а-б, меч с ножница, връх от копие, умбо от щит, тока от колан, юзда и халка 

от желязо и находки от бронз и глина (Таблица 1). Върху гроба е положена паница с 

дъното нагоре, което е пробито с остър предмет. По почвата и по стените на съда личат 

следи от органични отлагания. Вероятно с него са извършени възлияния. След това е 

струпана още пръст и е оформен могилен насип (Теодосиев/Торбов 1995, 13-16, 45-49, 

кат. № 12-35, обр. 20-35). По-късно е извършено второ погребение – гроб 1 в неговата 

югоизточната част. Кремацията е извършена върху специално направена за целта 

площадка от трамбована пръст. Извършена е и кремация на кон. В гробния инвентар 

влиза неговата юзда, нож с накрайник от ножница - кат. № I/90, табло XX/1а-б, меч с 

ножница, връх от копие, връх от стрела, умбо от щит, шпора, фибула и юзда от желязо, 

съд от глина и находки от бронз (Таблица 1). След кремацията е натрупана пръст. 

Открити са в нея глинена кана и купа, с които е извършено възлияние - те са натрошени. 

Дъното на купата също е пробито по време на обреда. Върху гроба е натрупана пръст и 

се е оформил общ могилен насип (Теодосиев/Торбов 1995, 11-17, обр. 1-16, 45-49, кат. № 

12-35, обр. 20-35). 

Гробът от могила 4 е разположен в югоизточната част на нейния насип. 

Кремацията е извършена на нивото на античния терен. Овъглените кости и инвентарът 

са струпани в центъра на гроба. Те са открити върху площадка от трамбована пръст. В 

инвентара влизат меч с ножница, връх от копие, умбо от щит, фибула, юзда и четири 

халки от желязо и бронзови предмети (Теодосиев/Торбов 1995, 49-51, кат. № 36-50, обр. 

36-42). 

При проучването на гробовете от Брестница е констатирано, че кладите, в които 

е осъществено трупоизгарянето на покойниците, са били разположени върху тогавашния 

терен - могила 1, могила 16 и могила 20. Установено е, че в могила 16 и могила 20 те са 

погребани заедно конете си. Разкритите останки от кладите имат елипсовидна форма. Те 

са разположени в геометричния център на могилите. След извършване на обреда е 

натрупан насип (Агре 2007, 86-87, обр. 1-4). Инвентарът от могила 16, гроб 1 се състой 

от нож (не e включен в каталога – дължина под 20 см), връх от копие от желязо и 

фрагменти от съд от глина (Агре 2007, 91, кат. № 5-6, обр. 6/1-2). В могила 20, гроб 1 са 

открити нож с накрайник от ножница - кат. № I/7 табло II/3a-б, накрайник от копие 

(сауротер), умбо от щит, колан-верижка, тока от колан, юзда и фибула желязо, апликации 

от конска амуниция от бронз и фрагменти от съдове от глина (Таблица 1), (Агре 2007, 

91-92, кат. № 7-19,  обр. 5/2-3, 6/3-5, 7, 8/1-7).  

 

Втората група е представена от гробове, над които не е издигнат могилен 

насип. 

При археологическо проучване при Hunedoаra е разкрит гроб с погребален обред 

трупоизгаряне. Според проучвателите той се състои от два комплекса. Първият от тях - 
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комплекс С71, гроб D31 представлява каменно струпване без определена конфигурация 

и без покривна конструкция. В средата са депонирани последователно връх от копие без 

дървената му част и колан от органична материя с тока. За него вероятно е закачена 

ножницата с ножа - кат. № II/22, табло XL/1а-б. След това е поставена каната-урна с 

кремираните кости на мъртвия. Накрая е сложен още един колан с тока (Таблица 1). 

В близост е разкрит комплекс С70, депониране 7 с кремирани кости на кон и 

прасе. От него произхождат меч, умбо от щит и ризница (Таблица 1). Комплексите С71 

и С70 представляват един гроб. Въз основа на антропологическия анализ на костния 

материал е установено, че погребаният е мъж в зряла възраст. Инвентарът е разделен на 

две части - комплекс С71, гроб D31 и комплекс С70, депониране 7. Покойникът е 

погребан с коня си (Sîrbu/Luca/Roman 2007a, 157-159, fig. 2, 7-11; Sîrbu/Luca/Roman/ 

Purece/Diaconescu/Cerişer 2007b, 195-196). 

Гробовете при Софрониево са разкрити при селскостопанска работа, но е събрана 

информация за съоръженията. Върху тях не личат следи от натрупване на могила. 

Кремацията е извършена на определено за ритуала място, което не е локализирано. С 

изключение на съдовете всички останали предмети са били положени в кладата (Николов 

1981, 30). 

Гроб 1 представлява яма на дъното, на която е поставен глинен съд – кана с пепел 

и обгорени човешки кости. Те са събрани от кладата. До съда са наредени нож - кат. № 

I/81, табло XVIII/2, меч с ножница, два върха от копия, юзда и фибула от желязо (Табло 

9/1-6), (Таблица 2), (Николов 1981, 36, обр. 4а-з). 

В ямата на гроб 2 е поставен глиненият съд с обгорени човешки кости, който не е 

запазен. Около него са разположени нож - кат. № I/82, табло XVIII/3, меч, два върха от 

копия, юзда и фибула от желязо (Табло 10/1-4), (Таблица 2), (Николов 1981, 36-38, обр. 

5а-д). 

В гроб 3 е открит глинен съд – кана с пепел и кости. До него са поставени нож - 

кат. № I/83, табло XVIII/4, меч (който не е запазен), връх от копие, умбо от щит, тока от 

колан, юзда и фибула от желязо (Табло 11/1-5), (Таблица 2), (Николов 1981, 38-40, обр. 

6а-ж). 

Гробът при Црънча е разкрит в югозападния край на селото. Не са регистрирани 

следи от могилен насип. Кремирането е извършено извън гроба. Въоръжението, конската 

сбруя и частите от съдовете са положени в яма. Инвентарът се състой от два ножа - кат. 

№ I/94-95, табло XXI/1-2, меч ῥομφαία - ромфея, два върха и два накрайника от копия 

(сауротери), умбо от щит, шлем, юзда и халки от конска сбруя от желязо и съдове от 

глина (Таблица 2), (Катинчарова 2003, 5-13).  

 

Отделните групи очертават използването 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 площадка 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.  

Отсъствието на системни археологически проучвания не позволява да бъдат 

регистрирани редица специфични особености. Гробовете в могилни насипи (първа 

група) са свързвани с традиционните погребални практики на тракийската племенна 

общност. Голяма е тяхната концентрация в днешна Северозападна България. В доста от 

тях са открити комплекти от въоръжение и снаряжение. Същевременно подобни гробни 
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съоръжения са регистрирани и на север от Дунав в територия населявана от дакийско 

население. Гробовете с трупоизгаряне на неустановено място и депониране на съдове с 

костни останки, въоръжение и снаряжение (втора група) са регистрирани на изток и 

запад от река Тимок и на север и юг от Дунава – територии заселени от траки, даки и 

келти. Следователно и едната и другата група гробове не могат да бъдат свързани с 

определена народността общност.  

Съставът на гробният инвентар също не е указател за етническа принадлежност. 

Тя обикновено се свързва с присъствието на дългият меч, характерен за келтското 

въоръжение. В гроб 1 и гроб 2 от могила 3 при Търнава освен ножове - кат. № I/90-91, 

табло XX/1а-б, 2а-б са открити подобни оръжия. В голяма част от гробовете те обаче 

отсъстват. Пример в това отношение е гроб 1, могила 20 от Брестница - намерен е нож с 

накрайник от ножница - кат. № I/7 табло II/3a-б, но в гробният инвентар не фигурира меч. 

Показателен е характерът на въоръжението от гроба при Црънча. Освен двата ножа - кат. 

№ I/94-95, табло XXI/1-2 в инвентара влиза и меч ῥομφαία – ромфея, използван от траките 

като традиционно нападателно оръжие (Катинчарова 2003, 5-13).  

 

Отделна самостоятелна (трета група) е формирана от съоръжения, в които са 

поставени въоръжение и снаряжение, но отсъстват костни останки от погребение. 

Депонирането при Bulbuc е в плитки ями. Не са разкрити следи от гробни 

съоръжения. Отсъстват следи от трупоизгаряне (Borangic 2014a, 286-287). 

Поставянето на предметите е осъществено в пет отделни ями без определена 

форма: 

депониране 1 – нож - кат. № II/7, табло XXXVI/1, връх от копие, шпора и юзда 

(Таблица 2);  

депониране 2 - нож с накрайник от ножница - кат. № II/8, табло XXXVI/2a-б и 

връх от копие (Таблица 2); 

депониране 3 - нож с накрайник от ножница - кат. № II/9, табло XXXVI/3a-б, два 

върха от копия и юзда, фрагменти от съдове от глина (Таблица 2); 

депониране 4 - нож с накрайник от ножница - кат. № II/10, табло XXXVII/1а-б, 

връх от копие и юзда (Таблица 2); 

депониране 5 - нож - кат. № II/11, табло XXXVII/2 и връх от копие (Таблица 2). 

В условно обозначения гроб 112 от некропола в Karaburma е открита урна без 

костни останки от покойник. Намерени са нож - кат. № III/8, табло XLVIII/3, два върха 

от копия, умбо от щит, ножица от желязо и съд от глина (Таблица 1), (Todorović 1972, 35, 

т. XXXIII-XXXIV). 

При археологическото проучване на връх Veliki vetren в планината Јухор е 

установено депониране на въоръжение и снаряжение. Те са складирани вероятно в 

дървен сандък в предградието на укреплението. Намерени са три ножа - кат. № III/11, 

табло XLIX/1, (останалите два – табло XLIX/2-3 не са включени в каталога – размери под 

20 см), четиринадесет върха от копия, фрагменти от умбо от щит, седем токи от колан, 

две шпори, четиринадесет юзди от желязо др. (Таблица 1). Предполага се, че те 

представляват комплекти от въоръжението и снаряжението на конен отряд от 

четиринадесет души. Един от тях е принадлежал на предводителя, а други два на двама 

от воините, които са заемали по-високо място от останалите във военната йерархия 

(Stojić 2004). 

Полагане само на въоръжение без костни останки е установено в Малая Копаня, 

Закарпатськоï області. Не са регистрирани следи от трупоизгаряне. Въоръжението е 

поставено в отделни ями:  
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комплекс 5 - нож с накрайник на ножница - кат. № IV/2, табло L/2a-б, нож (не е 

включен в каталога - острието не е дъговидно извито, дължина под 20 см), меч и 

фрагменти от умбо (Таблица 1); 

комплекс 6 - нож - кат. № IV/3, табло L/3, меч, връх от копие, фрагменти от умбо 

(Таблица 1). 

Два ножа и накрайници от ножници са депонирани без останалото въоръжение - 

кат. № IV/4-11, табло L/4, LI/1-7 (Таблица 1), (Котигорошко 2015, 25, рис. 30,1,3). 

Нож – кат. № I/30, табло VII/3 и връх от копие са открити при Кабиле. По време 

на археологическото проучване не са регистрирани следи от трупоизгаряне.  

 

При Bulbuc върховете от копия са без дървени дръжки. Наличието на юзди и 

шпора предполага, че тяхното поставяне е осъществено от ездачи. Спорно е дали 

предметите формират комплекти от въоръжение и снаряжение. Не са открити мечове и 

апликации (умба) от щит. Разликата относно състава на комплектите, регистриран при 

Karaburma и Малая Копаня, е очевидна. В ями са положени нож, меч, връх от копие и 

апликация (умбо) от щит, принадлежали на пехотинци - отсъстват юзди. Депонираните 

предмети не се различават и не са показател за етническа принадлежност - представители 

на определена народностна група да практикуват именно такава обредна дейност.  

 

Налице е ритуално огъване на оръжията при втора и трета групи. 

Част от въоръжението, произхождащо от местността Стубленски връх при 

Софрониево, е деформирано: 

гроб № 1 - нож (огънат) - кат. № I/81, табло XVIII/2, меч (огънат), два върха от 

копия (единият е огънат) и юзда (Табло 9/1-6), (Таблица 2), (Николов 1981, 36, обр. 4а-

з); 

гроб № 2 – нож (огънат) - кат. № I/82, табло XVIII/3, меч (огънат), два върха от 

копия (единият е изгубен), запазеният връх от копие е огънат, юзда (огъната) (Табло 10/1-

4), (Таблица 2), (Николов 1981, 36-38, обр. 5а-д); 

гроб № 3 - нож - кат. № I/83, табло XVIII/4, меч (огънат, не е запазен), връх от 

копие (огънат), умбо от щит, тока от колан и юзда (Табло 11/1-5), (Таблица 2), (Николов 

1981, 38-40, обр. 6а-ж). 

Използван е неправилно в публикацията терминът „прегънат при кремацията”. 

Степента на деформация е голяма и е невъзможно тя да се осъществи в кладата само под 

въздействието на високата температура.  

Ритуално огъване е регистрирано и в гроба, разкрит при Црънча, Пазарджишко. 

Инвентарът се състои от два ножа - кат. № I/94-95, табло XXI/1-2, два върха от копия, 

два накрайника от копия (сауротери), меч ῥομφαία – ромфея (огънат), умбо от щит, шлем 

и юзда (Таблица 2), (Катинчарова 2003, 5-13). 

Ритуално огъване е засвидетелствано при две оръжия от сбирка “Ватеви” меч 

ῥομφαία – ромфея и меч келтски тип (Торбов 2016, кат. № V/19, VI/2). Не са известни 

обстоятелствата на тяхното откриване. Не е възможно да бъде установено дали са от гроб 

или са депонирани без костни останки. 

Гроб с трупоизгаряне е разкрит при археологическо проучване в района на 

Racoviţa. Инвентарът се състой от нож - кат. № II/35, табло XLII/6, меч (огънат), връх от 

копие (огънат), тока от колан и юзда (Таблица 1), (Sîrbu/Borangic 2016b, 91-92).  

При иманярско посегателство е открит гробът при Piatra Craivii. Открит е нож - 

кат. № II/30, табло XLII/1, който е огънат (Таблица 2), (Plantos/Ciută 2015, 251-263). 

Ножовете от гробовете при Rast, също са деформирани:  

гроб 1 - нож (огънат) - кат. № II/37, табло XLIII/2 (Таблица 1), (Tudor 1968); 

гроб 2 – нож (огънат) - кат. № II/38, табло XLIII/3 (Таблица 1), (Tudor 1968); 
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гроб 3 - нож (огънат) - кат. № II/39, табло XLIII/4 (Таблица 2), (Tudor 1968). 

Гробните съоръжения са нарушени при човешка дейност (не са указани 

конкретните обстоятелства при тяхното откриване). Погребалният обред е 

трупоизгаряне.  

Наличие на деформация е засвидетелствано при въоръжението и снаряжението, 

поставени в ямите, открити при Bulbuc:  

депониране 1 – нож (огънат) - кат. № II/7, табло XXXVI/1, връх от копие (огънат), 

юзда и шпора (Таблица 2), (Borangic 2014a, 282-283, fig. 3b-e, 4);  

депониране 2 - нож с накрайник от ножница (огънат) - кат. № II/8, табло 

XXXVI/2a-б и връх от копие (огънат), (Таблица 2), (Borangic 2014a, 283-284, fig. 5b-d, 6); 

депониране 3 - нож с накрайник от ножница (огънат) - кат. № II/9, табло 

XXXVI/3a-б, два върха от копия (огънати) и юзда (Таблица 2), (Borangic 2014a, 284-285, 

fig. 7b-f, 8-9); 

депониране 4 - нож с накрайник от ножница - кат. № II/10, табло XXXVII/1а-б, 

връх от копие (огънат) и юзда (Таблица 2), (Borangic 2014a, 286, fig. 11b-е, 12); 

депониране 5 - нож (огънат) - кат. № II/11, табло XXXVII/2 и връх от копие 

(огънат), (Таблица 2), (Borangic 2014a, 286-287, fig. 13b-c, 14). 

В условно обозначения гроб 112 от некропола в Karaburma е открита урна без 

костни остатъци от покойник, нож - кат. № III/8, табло XLVIII/3, два върха на копие 

(единият от тях е огънат), умбо от щит, ножица от желязо, урна, съд от глина (Таблица 

1). 

Умишлено деформиране на депонираните оръжия е установено в Челлениця I - 

Малая Копаня, Закарпатськоï області: 

комплекс 5 - нож с накрайник на ножница - кат. № IV/2, табло L/2a-б, нож (не е 

включен в каталога - острието не е дъговидно извито, дължина под 20 см), меч (огънат) 

и фрагменти от умбо (Таблица 1), (Котигорошко 2015, 24, рис 22); 

комплекс 6 - нож - кат. № IV/3, табло L/3, меч (огънат), връх от копие (огънат) и 

фрагменти от умбо (Таблица 1), (Котигорошко 2015, 24, рис. 23). 

Два ножа са депонирани без останалото въоръжение - кат. № IV/4, 8, табло L/4, 

LI/4. Те също са огънати (Таблица 1), (Котигорошко 2015, 25, рис. 30,1,3). 

Явно деформацията, която е част от обредните действия, е извършена в ковашка 

работилница. Подложени са на умишлено огъване представители на въоръжението - 

ножове, мечове и върхове от копия. Голяма част от тях влизат в комплекти, намерени 

при Софрониево, Racoviţa и Малая Копаня. Сред находките от Bulbuc отсъстват мечове. 

Вероятно депонираните ножове и върхове от копия, които са огънати, не са 

принадлежали на воини. Само при един случай е извършена деформация на снаряжение 

- юздата от гроб № 2, разкрит при Софрониево. Умишленото огъване не е обред, 

практикуван от определена етническа група. Деформирането на мечове, подобни на 

определени образци от латенското въоръжение, не предполага, че това обредно действие 

е характерно единствено за келтите, предприели военни походи на Балканите. 

Документирано е наличие на огъването на два меча. Те 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).  

Неизвестни са причините довели до умишленото деформиране и не е разкрит в 

детайли характерът на обредните действия поради отсъствието на конкретна 

информация в историческите извори. Вероятно деформацията е предизвикана от 

религиозно поверие, че покойникът трябва да се пресели в отвъдното, след като неговото 

оръжие е обезопасено. Той не може да го използва, ако се върне в света на живите и ги 

подложи на унищожение (Теодосиев/Торбов 1995; Торбов 2000). Огъването на кривите 
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тракийски ножове по време на обредни действия е косвено доказателство за тяхната 

употреба като страховито оръжие.  

От особена важност е проблемът за произхода на бойните ножове – от кого са 

произведени и използвани. Отправната точка за разсъждение е тяхната принадлежност 

към комплектите. През късната елинистическа епоха територията на север от река Дунав 

е заселена от етническата общност на даките, а тази на юг от реката от траките. Келтската 

инвазия на Балканския полуостров води до трайното установяване на скордиските. 

Информацията от античните извори за историческите събития и настъпилите промени в 

етническия състав на населението е оскъдна. Съществуват сведения за няколко галски 

нашествия срещу тракийския племенен съюз на трибалите през 298, 281, 280 и 278 г. пр. 

Хр. Отсъствието на конкретна информация в произведенията на античните автори се 

дължи на липсата на достатъчна информираност (Домарадски 1984, 92). Данни за 

политическите отношения на скордиските с местното население са почерпени от 

Страбон (63 г. пр. Хр.-19 г.). Налице са няколко възможности: 

етническо смесване на траките (трибалите) с келтите (скордиските), (Страбон VII, 

3, 2; VII 3, 11; VII, 5, 2); 

победи на скордиските над трибалите и сломяване на тяхната военна мощ 

(Страбон VII, 5, 11);  

съседство на част от келтите - малоскордиските с трибалите (Страбон VII, 5, 12).  

Етническото смесване е малко вероятно. Местните традиции, религиозните 

вярвания и езиковата бариера представляват реална пречка за създаването на обща и 

единна народностна група. За тяхното преодоляване са необходими столетия и наличие 

на държава, която да провежда целенасочена политика в тази насока. Съществуването на 

стабилно държавно образование на територията, населявана от траките и скордиските, 

не е фиксирано в античните извори. След установяването на римското владичество 

социално-икономическите и политически условия съществено се променят и са налице 

условия за създаване на еднородност – местното население се романизира. 

Вероятни са останалите две възможности – военно завоевание и съседство. 

Информацията за галските нашествия може да бъде интерпретирана. Скордиските 

завоюват определена територия и установяват над нея свое военно и политическо 

господство. Тя е в съседство с тази част от тракийските и дакийските земи, в която 

местното население запазва своята самостоятелност. Между тези териториални единици 

съществуват периоди на относително спокойствие, през които са установени нормални 

търговски взаимоотношения, водещи до възникването на културни влияния.  

Неизвестни са отговорите на въпросите дали тези територии могат да бъдат 

локализирани с необходимата точност и установени ли са в тях действителни и 

устойчиви политическа власт и икономическа зависимост над местното население. 

Отсъствието на конкретни исторически данни води до възникването единствено на 

хипотези. Те са използвани при формирането на съвременната национална историческа 

наука, която е създадена в определени териториални граници на съответната държава. 

Река Тимок е установена като предполагаемата граница между траките и келтите, река 

Дунав разделя траките и даките като отделни народности. Изказаното становище за 

съществуването на културната група Падеа – Панагюрски колонии намира 

трансформация от позицията на националната принадлежност на изследователите. За 

сръбските учени тя е извън територията на скордиските, за по-голяма част от българските 

тя е неприемлива, защото поставя под въпрос етническото и културно единство на 

тракийската племенна общност, за румънските е възможна, но при условие за 

преобладаващ дакийски етнически елемент.  

Вече бе отбелязано, че употребата на ножовете като оръжие, е продиктувана от 

два фактора – стопанско-икономически и външно-политически. Първият от тях е 
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определен от нарасналите възможности в металопроизводството. Произвеждани са 

редица изделия, комплектуващи въоръжението и снаряжението. Вторият е породен от 

настъпилите политически промени през късната елинистическа епоха. Ръководна роля 

се пада на келтското нашествие и установяването на скордиските на Балканския 

полуостров. Вероятно тези два фактора водят до промени в социалната структура на 

населението и създаването на отделни райони с военизирано население. То е тясно 

свързано в териториален и икономически аспект със съществуващата мрежа от 

металообработващи работилници, доставящи неговото въоръжение и снаряжение. 

Вероятно в състава на това военизирано население влизат отделни семейства, свързани 

родствено. Ръководната роля принадлежи на мъжете, които при определени 

обстоятелства сформират военни отряди. Тяхно задължение е защитата на населението 

от нашественици. Те извършват и нападения в съседните територии с цел грабеж и 

добиване на плячка. Обособяването на това военизирано население е в районите с 

регистрирана най-голяма концентрация от открити комплекти от въоръжение и 

снаряжение - между реките Огоста и Искър в Северозападна България (КАРТА 1, КАРТА 

2), в Olténie (КАРТА 6, КАРТА 7) и в част от Transilvania (КАРТА 6, КАРТА 9) в 

Румъния. Разположението на посочените три района от двете страни на река Дунава 

определя неговия народностен състав – траки и даки. Възможно е съществуването на 

военизирано население и в отделни райони на запад от река Тимок, което е с келтски 

етнически произход.  

Промените от икономически и политически характер водят до миграция на 

отделни военни групи. Краен резултат е тяхното по-трайно установяване в други райони. 

Преселението явно налага и промяна на местоположението на оръжейните работилници. 

Наличието на миграционни движения обяснява възникването и съществуването на 

укреплението, предградието около него и монументалните каменни конструкции, 

разкрити на връх Veliki vetren, Сърбия. Такъв е произходът и на сакралния център, 

проучен при Малая Копаня, Украйна. Вътрешните размествания в рамките на 

разглежданата в изследването територия биха били невъзможни след установяването на 

единни централизирани държави с твърде установени политически граници. Опитите да 

бъде доказано в научен аспект съществуването на крупни и трайни държавни 

образования на север и юг от река Дунава през късната елинистическа епоха са 

неубедителни. По правдоподобна е тезата за наличието на миграционни движения, които 

не са прецизно документирани в историческите извори. 
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ГЛАВА ВТОРА 

Типология на ножовете 

 
В научната литература е осъществено разделяне на ножовете с извито острие на 

отделни типове съобразно тяхната форма. В настоящето изследване е запазена 

терминологията, използвана от авторите. Предложената от Богдан Николов типология е 

съставена на базата на археологическия материал от ранно-желязната и късно-желязната 

епохи (Николов 1965). Той произхожда от Северозападна България и са обособени 

четири варианта.  

Вариант а е представен от меча от Софрониево, Врачанско, който е датиран през 

VI в. пр. Хр. (Николов 1965, 166-167, 199, обр. 4а).  

Вариант б включва кривия железен нож от Липница, Врачанско. Той е открит в 

гроб заедно с юзда, която е от началото на III в. пр. Хр. (Николов 1965, 199). 

Вариант в е съставен от ножове, при които гърбът на острието се проектира върху 

две дъги, сключващи тъп ъгъл помежду си.  

Вариант г се състой от останалите ножове, публикувани в изследването на Богдан 

Николов. При тях гърбът на острието е с форма на дъга. Според автора датирането на 

ножовете от трите варианта през периода III-I в пр. Хр. е улеснено от обстоятелството, 

че те са намерени с юзди със специфична форма. Част от екземплярите са пострадали от 

корозията и не е възможно да се определи от кой вариант са (Николов 1965, 199-200).  

Предложената типология е съставена въз основа на информацията за ножовете, 

открити във Врачанско и включва дълъг период – късно-желязната и ранно-желязната 

епохи. Той не е разделен на по-къси интервали от време и не са отбелязани особеностите 

във формите на изделията. Използваната терминология е неточна – ”криви ножове от 

вида на махайрата“, ”махайрата или кривият железен нож е в четири различни варианта“.  

Мария Чичикова предлага втора типология само за кривите ножове (Чичикова 

1969, 63-64). Според авторката екземплярите от гробовете от VI-III в. пр. Хр. могат да се 

разделят на две групи. 

Първата група включва изделията с дъговидно извит гръб на острието. Те са с 

максимална ширина в основата на листа и широка метална част на ръкохватката, върху 

която е бил прикрепял дървен или костен елемент. Към тази група принадлежат и 

няколко ножа с най-голяма ширина в средата на острието. Металната част на 

ръкохватката е с малки размери и със заострен край, който е забиван в дървената част. 

Два ножа, открити в гробното съоръжение в Калояново, Сливенско, носят белезите на 

изделията от първата група. Те са в употреба през V-IV в. пр. Хр. (Чичикова 1969, 63-64, 

обр. 18). 

Втората група се състои от изделия, при които гърбът на острието не извива 

дъговидно, а се проектира върху две дъги, сключващи тъп ъгъл помежду си. 

Максималната ширина е при чупката. Металните части на ръкохватката са широки или 

тесни със заострен край. Ножовете от втората група са открити в гробове с мечове 

келтския тип и юзди и са датирани в III в. пр. Хр. (Чичикова 1969, 63-64). 

Типологията на Мария Чичикова не е съставена на базата на обемен 

археологически материал. Първа и Втора група включват формите на ножовете, които 

образуват Вариант в и Вариант г, обособени в изследването на Богдан Николов.  

Предложена е и трета типология. Осъществено е делене на ножовете, намерили 

разпространение в Северозападна България през III в. пр. Хр. – I в. То е извършено в 
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зависимост от формата на гърба на острието. При Първи тип той представлява една дъга, 

а при Втори тип се проектира върху две дъги, сключващи тъп ъгъл по между си. Деленето 

на отделни варианти е осъществено в зависимост от разположението на улеите. Първи 

вариант - улеят е само един и преминава по продължение на цялото острие. Втори 

вариант - той също е само един, но започва от най-широката част на острието и достига 

до металната част на ръкохватката. Трети вариант - при него се съчетават елементите от 

предходните два варианта - улеите са два и имат същото разположение. Четвърти 

вариант - улеят минава по продължение на цялото острие, но е прекъснат и е освободено 

място за украса (Торбов 1997, 18, 20, 22). 

Делене на отделни типове е осъществено и в зависимост от формата на металната 

част на ръкохватката. При Първи тип острието преминава в издатък с триъгълна форма. 

Той е заострен и в него е набит елемент от нетраен материал. При Втори тип металната 

част на ръкохватката представлява пластина. Нейната форма определя два варианта. 

Първи вариант - тя е с правоъгълна форма. Втори вариант - двете дълги страни на 

пластината са дъговидно изрязани (Торбов 1997, 22, 24, 26). 

Предложената типология е съставена от ограничен брой ножове - само тези от 

Северозападна България. Тя е преработена в дисертационен труд, който не е публикуван. 

В него са включени археологическите материали, произхождащи от обширна територия, 

заключена между Дунава и Балкана. Подлежат на корекция и хронологически граници 

III в. пр. Хр. – I в. 

Типологията бе променена в научно изследване, в което е представена частна 

сбирка „Ватеви”. Измененията са наложени от наличието на по-голямо разнообразие на 

формите. Ножовете са определени като принадлежащи на периода III в. пр. Хр. – I в. 

(Торбов 2016, XXI-XXVI; Torbov 2018, XXII-XXVI). 

Тип I - острието е с режещ ръб, който се проектира върху две дъги. То е с 

триъгълно сечение. Металната част на ръкохватката е с нитове, служили за закрепване 

на един или два елемента от нетраен материал. Тя обикновено е с предпазител и 

накрайник. Типът е разделен на отделни варианти (Торбов 2016, XXI; Torbov 2018, 

XXII). 

Вариант 1 - металната част на ръкохватката представлява издатък с различна 

форма – в него е набит елемент от дърво. Обособени са отделни подварианти. Вариант 

1а - улеите или врязванията преминават по продължение на цялото острие. Вариант 1b - 

те започват от средата на острието и достигат до металната част на ръкохватката. 

Вариант 1c - улеите или врязванията са две и имат местоположение, сходно на Вариант 

1a и Вариант 1b. Вариант 1d - те минават по цялата дължина на острието, но са 

прекъснати и е освободено място, където е поставена украса (Торбов 2016, XXII; Torbov 

2018, XXII-XXIII). 

Вариант 2 - металната част на ръкохватката представлява пластина, върху която 

са закрепени предпазител и накрайник. Осъществено е разделянето на подварианти. 

Вариант 2a - улеите или врязванията започват от средата на острието и достигат до 

металната част на ръкохватката. Вариант 2b - те минават по цялата дължина на острието, 

но са прекъснати и е освободено място, където е поставена украса (Торбов 2016, XXII; 

Torbov 2018, XXII-XXIII). 

Обособени са още два типа, поради обстоятелството, че са налице различия във 

формата. Тип II - острието е с режещ ръб, който се проектира върху една или две дъги. 

То е с триъгълно сечение и широк улей, разположен върху всяка от двете му страни. 

Металната част на ръкохватката е с нитове, служили за закрепване на два елемента от 

нетраен материал. Тип III - острието е тясно с режещ ръб, който се проектира върху една 

дъга. То е с триъгълно сечение. Металната част на ръкохватката е клиновидна (Торбов 

2016, XXVI; Torbov 2018, XXVI). 
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Основен недостатък на типологията, предложена за оръжията от сбирка “Ватеви”, 

е липсата на сведения за тяхното местонамиране. Отсъства информация за гробните 

съоръжения или селищата, от които произхождат. Датирането е определено единствено 

в зависимост от формата на ножовете. Обособяването на тип II и тип III не е подкрепено 

със сериозен доказателствен материал. Не са използвани аналози от гробни комплекси, 

които са прецизно датирани. Хронологически граници III в. пр. Хр. – I в. – не са 

потвърдени със сигурна информация за ножове от третото столетие, влизащи в сбирката. 

 

В румънската научна литература също е предложена типология, в която са 

включени, ножовете използвани само като оръжие. Те са обозначени с термина sica - 

сика. 

Първи тип – ножовете се характеризират със своята масивност. Част от тях са с 

извивка на гърба на острието, която се проектира върху две дъги, сключващи тъп ъгъл 

помежду си. То е леко извито и върхът му е скъсен. Металната част на ръкохватката е 

обикновено с триъгълна форма. Острието е с гравирани орнаменти и дълбоко врязан улей 

(Borangic 2009a, 29-30). 

Втори тип – ножовете не се различават съществено от тези от първия тип. Те не 

са така масивни и острието им е по-дълго с врязан улей. Металната част на ръкохватката 

е къса обикновено с триъгълна форма (Borangic 2009a, 30-31). 

Трети тип – ножовете са с дълго острие. То е с орнаментация и улеи. Металната 

част на ръкохватката е издължена с предпазител и накрайник. Размерите им показват 

относителна стандартизация: дължина 30-40 см и ширина на острието 3 см (Borangic 

2009a, 31-33). 

Тази типология с несъществени изменения е публикувана и в други научни 

издания. В нея са включени ножове, голяма част от които произхождат от гробове, 

разкрити на север от река Дунав. Те са датирани в широки хронологическите граници - 

II в. пр. Хр. – началото на II в.  

Тип А – ножовете притежават дълго острие и улей. То е леко извито. Металната 

част на ръкохватката е къса с триъгълна форма. Отсъства украса на острието 

(Sîrbu/Borangic 2016а, 336, fig. 2/1; Sîrbu/Borangic 2016b, 28-29). 

Тип В – ножовете са с късо и масивно острие, остър връх и триъгълна метална 

част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит, с който е била закрепена дървената част. 

Острието е декорирано с гравирани символи и почти винаги има улей. Ножовете от този 

тип са по-къси със средна дължина от около 30 см. Те са без метални накрайници от 

ножници (Sîrbu/Borangic 2016a, 336-337, fig. 2/2; Sîrbu/Borangic 2016b, 29-31). 

Тип С – ножовете са с дълго острие, с разположен върху него улей. Металната 

част на ръкохватката е издължена и е защитена от двата края с предпазител и накрайник. 

Тя е изключително добре изработена. Размерите на изделията са стандартизирани, около 

30-40 см дължина и 3-3,5 см ширина на острието. Незначителна част от екземплярите 

надхвърлят тези параметри. Ножовете от този тип намират най-голямо разпространение 

на север от Дунав (Sîrbu/Borangic 2016a, 337, fig. 2/3; Sîrbu/Borangic 2016b, 31-32). 

Въведен е още един Тип D. Формата на изделията е подобна на тази на Тип В, но 

при тях отсъстват улей, разположени върху острието (Sîrbu/Borangic 2016b, 125). 

Предложената типология е разработена на базата на обемен археологически 

материал. В нея са включени ножове, открити в рамките на обширна територия - на юг и 

север от Дунав. При обособяването на Тип А и Тип В не е отчетено обстоятелството, че 

остриетата и металните части на ръкохватките притежават една и съща форма. 

Определянето на параметрите на дължината и ширината на остриетата не е потвърдено 

със сериозни доказателства.   



55 
 

Типология на седем ножа, за които е използван термина sica - сика, е предложена 

и при публикуването на археологическите материали, произхождащи от района на Малая 

Копаня, Закарпатськоï області – Република Украйна (Котигорошко 2015, 27-28; 

Kotygoroshko 2009a, 281-288). 

Тип I - острието е дъговидно, като дължината на запазените екземпляри е в 

границите 41-50 см, а ширина на острието - 2,7-3 см. Форма на ръкохватките позволява 

да бъдат обособени два варианта. 

Вариант А – в него са включени два ножа. Металната част на ръкохватката е с два 

пръстена от бронз (предпазител и накрайник), разположени в нейните два края. 

Захващането на елементите на ръкохватката е осъществено чрез три отвора, през които 

са минавали нитове (Котигорошко 2015, 28, рис. 30, 1-2). 

Вариант Б - двата екземпляра, принадлежащи към него, са частично запазени с 

приблизителна дължина 25-30 см. Металната част на ръкохватката е с железни пръстени 

(предпазител и накрайник), (Котигорошко 2015, 28, рис. 30, 3-4). Нейният край липсва 

при трети нож, който също е от този вариант (Котигорошко 2015, 28, рис. 30, 5).  

Тип II. Запазени са два фрагмента от един екземпляр. Гърбът на острието е от две 

дъги, сключващи тъп ъгъл. Ръкохватката е с форма подобна на изделията от Вариант А 

(Котигорошко 2015, 28, рис. 30,6). 

При проучването са открити 61 ножа с малки размери и различна форма. 

Изделията са разделени на шест отделни типа. Критериите за обособяване се 

препокриват с тези, които са използвани при определянето на типологията на по-

големите екземпляри, използвани като оръжие (Котигорошко 2015, 32, рис. 35-37).  

 

В настоящето изследване е направен опит да бъдат избегнати съществуващите 

слабости при определянето на отделни типове и варианти. Предложената типология1 е 

подчинена на един общ принцип, подчинен на практическата употреба на ножовете. Тя 

води до налагането на основни форми на острието, които са в пряка зависимост от 

режещият ръб, правещ изделието функционално. Той се проектира върху две дъги - 

единият край на едната от тях (по-голямата) започва от металната част на ръкохватката, 

а другият се слива с този на втората дъга (по-малката), чиито пък втори край достига до 

върха. Дължината и радиусът на закръгление на тези две дъги не могат да бъдат 

произволно променяни. Те са зависими от ширината на острието при всеки от ножовете. 

Тя именно гарантира тяхната здравина и може да се увеличи допълнително единствено 

след промяна на гърба му (Схема 1). Той притежава две основни форми и са обособени 

два отделни типа.  

Тип IА. Гърбът на острието се проектира върху една дъга. По-голяма част от 

ножовете са с тази форма, затова тя не е отбелязана изрично в каталога при даване на 

описание на отделните екземпляри (Схема 5).  

                                                        
1 Част от ножовете не са включени в каталога поради отсъствието в публикациите на подробно 

описание и размери. Тяхната принадлежност към отделните типове и варианти е отбелязана в бележките 

под линия. 

Изделията от седма група, разгледани в ГЛАВА ПЪРВА, не са включени в типологията. Острието 
на всеки от тях е с форма, която се отличава от тази на останалите ножове. Извивките на гърба му и 

режещият ръб не са добре изразени. Металната част на ръкохватката представлява шип:  

кат. № I/19, 32, 73, 109,  

табла V/1, VII/5, XVI/3, XIV/3. 

Особеностите във формата са сходни на тези на изделията, които намират голямо разпространение 

след второто столетие и са характерни за Римската империя.  

Формата на ножа с кат. № VI/1, табло LII/4 не позволява да бъде включен в типологията - отличава 

се от тази на останалите екземпляри от каталога и е характерна за оръжията от западната част на 

Балканския полуостров (Rustoiu 2008, 142-163, fig. 77). 
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Тип IIА. Гърбът на острието следва две дъги, които сключват помежду си 

тъп ъгъл2 (Схема 5): 

кат. № I/6-7, 12, 20, 44, 49, 53, 64, 69, 71-72, 78, 99,  

табла II/2-3a, III/4a, V/2, XI/1, XII/5, XIV/5, XV/5, XVI/2, XVII/3, XXII/1; 

кат. № IV/3, табло L/3. 

Обособяването на двата типа е продиктувано и от обстоятелството, че двете 

форми на острието се явяват традиционни. Те се налагат по-рано при изработката на 

ножове с режещ ръб, разположен от вътрешната му страна. Тяхната дължината е под 20 

см и не са служили като оръжие. 

Показателна е формата на отделни екземпляри, произхождащи от два некропола 

при Добрина, Варненско. В гроб 21 от местността Салханата е открит нож с острие, 

сходно на изделията от Тип IА (Василчин 2004, 113, табл. VIII, 74). Некрополът е датиран 

в хронологическите граници от началото на V в. пр. Хр. до първите десетилетия на IV в. 

пр. Хр. (Василчин 2004). В инвентара на гроба влиза двуспирална фибула с триъгълен 

иглодържател и той е един от най-ранните. 

Острието на нож, подобно на тези на изделията от Тип IIА, произхожда от могила 

3, гроб 1 от некропола в местността Кърчан тепе, разположен само на 2 км, източно от 

този в местността Салханата (Мирчев 1965, 38, табл. XI, 42г). Той е съществувал от края 

на VI в. пр. Хр. до първите десетилетия на V в. пр. Хр. (Мирчев 1965). В гроб 1 е открита 

също двупримчеста фибула с триъгълна плочка на иглодържателя. Тя определя ранното 

датирането на гроба.  

По-голяма част от ножовете притежават острие, като това на изделията от Тип IА. 

Тази форма е преобладаваща, за което свидетелстват находките от гробове, разкрити в 

различни райони на Североизточна България и датирани в широки хронологически 

граници: 

некропол край Крагулево, Добричко - втората половина на VI и началото на V в. 

пр. Хр. (Бобчева 1975, 123, кат. № 27, табл. IV/9); края на VII до първата половина на IV 

в. пр. Хр. (Василчин 2005, кат. № 15, 20, 55, 71, 79, 85, 117, 162, 172, 187, 194, 196, 228, 

242, 244, 251, 253, 268, 276, 322, 329, 330, 349, 425, 433, 448, 573, табл. XXXVIII/20, 71, 

162, 242, 329, 425, 448, 454, 571, 571); 

некропол край Професор Златарски, Добричко - V в. пр. Хр. и IV в. пр. Хр. 

(Мирчев 1963, 4-5, 7, 10, обр. 7а, 9а-в, 12а, 17а-б);  

некропол край Професор Иширково, Силистренско - края на VI в. пр. Хр. – 

началото на V в. пр. Хр. до към средата на IV в. пр. Хр. (Георгиева/Бъчваров 1994, 37, 

42, 50, 54-55, 58, табл. X/1-3, XIV/6, XVI/2, 4, XXIX/1-2, XXXV/2, XXXVI/4, XLII/4);  

некропол край Равна, Варненско - средата на V в. пр. Хр. до средата или края на 

IV в. пр. Хр. (Мирчев 1960; Мирчев 1962, 99-104, 106, 108-112, 114-115, 117-120, табл. 

XXXII/1а-з, 2д-е, XXXIII/1а, г, ж, 2а-е, 3, XXXIV/1б-в);  

некропол край Черна, Добричко - V-IV в. пр. Хр. (Бобчева 1975, 127, кат. № 31-

32, табл. VII/7); VII-IV в. пр. Хр. (Василчин 2003, 11, 18-20, 25-27, 30-35, 37-38, 40, 43, 

45, 50-52, 54, табл. XV/31-32, XVIII/98-99, XXI/131, 142, XXII/143, XXIII/172, XXV/164-

165, 169, XXVI/180, 194-195, XXVII/204, XXVIII/214, XXIX/225, XXXII/268, 

XXXIV/282, XXXVI/317, XXXVII/319, 330, 334-335).  

Ножове с остриета, характерни за Тип IIА, са по-малко на брой. Те са 

регистрирани в некропола в местността Кърчан тепе при Равна, Варненско (Мирчев 

1965, 38, 40, 43, 46, 48, табл. X/40а-в; XI/42в-д, 43г).  

                                                        
2 Един нож - собственост на частна колекция (Catalog 2011; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 10/4), е с 

форма на гърба на острието, характерна за Тип IIА.   
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Тази тенденция се запазва и през разглеждания в настоящето изследване период. 

Формата на ножовете от Тип IIА се среща по-рядко, но се запазва. Показателни в това 

отношение са находките от некропола при Брестница, Ловешко. Той е съществувал в 

хронологическите граници от средата на II до средата на I в. пр. Хр. (Агре 2007, 86-92). 

Ножът от могила 20 с кат. № I/7, табло II/3а е с гръб на острието, който се проектира 

върху две дъги, сключващи помежду си тъп ъгъл – Тип IIА. Екземплярът от могила 16 

от същия некропол е с форма на дъга - Тип IА (Агре 2007, 91, кат. № 6, обр. 6/2). Първото 

изделие е със значими размери и е използвано като оръжие, второто поради своето по-

късо острие е имало единствено битово предназначение.  

 

Параметрите на острието при ножовете от II в. пр. Хр. – началото на II в., не са 

определящи относно принадлежността към определен тип. Няколко примера 

свидетелстват, че предложената типология има отворен характер – тя може да се развие 

и разшири след обработката и каталогизирането на изделията с дължина под 20 см.  

Екземплярите от Тип IА притежават голяма дължина и са използвани като 

оръжие. Ножът от некропола при Брестеница, от могила 16 също може да бъде определен 

като принадлежащ на същия тип, но е с по-малки размери (дължина под 20 см). Същото 

важи и за изделията от Добруша, Врачанско. Два от тях произхождат от гроб с комплект 

въоръжение и снаряжение (Торбов 1997, 38, кат. № 2-3, табл. I, 3-4), а останалите са от 

селището, разположено в непосредствена близост (Торбов 1997, 38, кат. № 4-6, 8, табл. 

I, 5).  

Ножовете с кат. № I/88, 89, 90, 91, табла XIX/4, 5а, XX/1а-2а са от гробове при 

Търнава, а тези с кат. № I/92-93, табло XX /3-4 са открити в селището, разположено в 

близост до тях. Те са от Тип IА и са с големи размери - използвани са като оръжие. Седем 

екземпляра произхождат от същото селище – РИМ – Враца, спом. ф. 174, 176-181, но са 

с по-малка дължина (под 20 см) и принадлежат на този тип.  

Същото важи и за ножовете, произхождащи от местността Kемер кале до Варна. 

Два от тях са от Тип IА - кат. № I/10-11, табло III/2-3. Открити са още екземпляри, които 

са с по-малки дължини (под 20 см) и са от този тип (Георгиева 1992, 77, кат. № 6, 11, обр. 

6, 9). 

При археологическото проучване в района на Мала Копаня са намерени ножове, 

използвани като оръжие. Те са от Тип IА – кат. № IV/1, 2, 4, 5, 6, 8, табла L/1, 2a, 4, LI/1, 

2, 4 и от Тип IIА - кат. № IV/3 табло L/3. От същата местност произхождат ножове с 

малки размери. Те могат да бъдат отнесени и към двата типа - с дъговидно извит гръб на 

острието (Котигорошко 2015, 32, рис. 36/ 1, 11, 18, 19, 22-27, 32) и екземпляри, при които 

той се проектира върху две дъги, сключващи помежду си тъп ъгъл (Котигорошко 2015, 

32, рис. 37/6-8).  

 

Обикновено едната - лицевата страна на острието на ножовете, е с улеи или 

врязвания. Те са почти успоредни на извивката на гърба му (Схема 1). Улеите са по 

дълбоки и добре оформени. Те са с функционално предназначение – улесняват 

проникването, а след това и изваждането на ножа при нанасянето на прободни рани. Част 

от ножовете са само с врязвания и в повечето случаи тяхната ширина е малка. Те само 

маркират мястото, където би трябвало да са разположени улеите. Съществува и друго 

предназначение на врязванията. Те са в близост до улеите, като допълнително очертават 

формата им. И в двата случая тяхната роля е декоративна и не е свързана с 

функционирането на ножовете. 

В зависимост от разположението на улеите и врязванията върху острието са 

обособени четири варианта.  
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Вариант 1А. Улеите или врязванията преминават по продължение на цялото 

острие3 (Схема 5): 

кат. № I/4, 16, 47, 50, 62, 68, 75, 84, 96, 101, 104, 108, 114-122, 151, 

табла I/3, IV/3, XI/4, XII/2, XIV/3, XV/4, XVI/5, XVIII/5, XXI/3, XXII/3, XXIII/3, 

XXIV/2, XXV/2-5, XXVI/1-4, XVII/1, XXXIII/3; 

кат. № II/18, 20, 24, 27-28, 40, таблa XXXIX/2, 4, XLI/1, 4-5, XLIV/1; 

кат. № III/9, табло XLVIII/4; 

кат. № IV/4-5, таблa L/4, LI/1. 

Техният брой позволява да бъдат сформирани две групи в рамките на варианта. В 

първата влизат изделията, при които острието е само с един улей или врязване. При по-

голяма част от ножовете те са разположени в близост до гърба на острието:  

кат. № I/47, 50, 68, 84, 108, 115, 117, 121, 151,  

табла XI/4, XII/2, XV/4, XVIII/5, XXIV/2, XXV/3, 5 XXVI/4, XXXIII/3;  

кат. № II/27-28, табло XLI/4-5;  

кат. № III/9, табло XLVIII/4;  

кат. № IV/4-5, табла L/4, LI/1. 

Останалите екземпляри от тази група са само с улей, който разделя ширината на 

острието на две почти равни части: 

кат. № I/16, 75, 96, 101, 114, 116, 119-120,  

табла IV/3, XVI/5, XXI/3, XXII/3, XXV/2, 4, XXVI/2-3;  

кат. № II/18, 24, табла XXXIX/2, XLI/1.  

Втората група включва няколко ножа. Особеното при тях е, че остриетата им са с 

по-два улея:  

кат. № I/4, 62, 118, 122,  

табла I/3, XIV/3, XXVI/1, XXVII/1;  

кат. № II/20, 40, табла XXXIX/4, XLIV/1.  

Вероятно разделянето е обусловено от желанието на майсторите да поставят 

улеите и врязванията в тази част на острието, където то притежава по-голяма дебелина. 

Така разположението им няма да застраши неговата здравина. Изказаното 

предположение не подлежи на доказване. Голяма част от изделията са засегнати от 

корозията и е невъзможно да се установи първоначалната дебелина на остриетата.  

 

Вариант 2А. Улеите или врязванията започват от средата на острието и 

достигат до металната част на ръкохватката4 (Схема 5): 

                                                        
3 Ножове с предполагаема принадлежност към Вариант 1А: 

кат. № II/12, табло XXXVII/3 – част от острието липсва; 

кат. № II/17, табло XXXIX/1 - острието е изобразено в публикациите с улей, върху който са 

поставени врязани окръжности с обозначен център; 

кат. № II/26, табло XLI/3 - острието е повредено от корозията; 

кат. № IV/3, табло L/3 – ножът е пострадал от корозията, вероятно е с тесен улей. 

Ножът от Deva, Румъния (КАРТА 9/38), (по Bajusz 2004; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 26/6) е 

представен на рисунка с острие, поставено в накрайника от ножница и не може да се установи докъде 

продължава улеят и дали оръжието принадлежи на Вариант 1А. 
От Вариант 1А са: 

нож от Dubova/Ogradena, (КАРТА 7/12), (по Zirra 1976; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 25/3); 

нож от Socu, (КАРТА 7/46), (по Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 21/6 - фотография: D. Sana).  
4 Ножове с предполагаема принадлежност към Вариант 2А – остриетата са повредени от 

корозията: 

кат. № I/5, табло II/1;  

кат. № II/5, 35, 45, табла XXXV/5, XLII/6, XLV/1.  

Особеното при екземпляра с кат. № II/5, табло XXXV/5 е наличието на четири тесни улея. 

От Вариант 2А са: 
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кат. № I/1, 6-8, 10, 17, 20, 24, 30, 33, 37, 40, 46, 52, 60, 63, 65, 69, 72, 76, 82, 85-86, 

93-94, 103, 105-106, 124-131, 137-139, 150, 152, 160, 

табла I/1, II/2, 3a, 4a, III/2, IV/4, V/2, VI/1, VII/3, VIII/1, IX/1, X/1, XI/3, XII/4, XIV/1, 

4, XV/1, 5, XVI/2, XVII/1, XIX/1-2, XX/4, XXI/1, XXIII/2, 4-5, XXVII/3-5, XXVIII/1-5, 

XXX/1а, 2-3, XXXIII/2, 4, XXXIV/8а;  

кат. № II/30-31, 50, табла XLII/1-2, XLV/5; 

кат. № IV/2, 6, 8, табла L/2а, LI/2, 4; 

кат. № V/1, табло LII/1. 

Ножове вероятно са използвани по едно и също време с тези от Вариант 1А. 

Отсъствието на улей върху половината от острието, включваща върха, е породено от 

необходимостта да се гарантира неговата здравина.   

Обособени са три групи в зависимост от броя на улеите. Те притежават ширина и 

дълбочина, съобразени с параметрите на острието. 

В първата група влизат голяма част от изделията от варианта, затова те не са 

изброени. При тях улеят е само един.   

Втората група е формирана от няколко ножа. Успоредно на улея е разположено 

врязване, което допълнително очертава неговата форма:  

кат. № I/40, 65, 106, 130, 139,  

табла X/1, XV/1, XXIII/5, XXVIII/4, XXX/3.  

Третата група се състой от няколко ножа с по два тесни успоредни улея или 

врязвания - кат. № I/1, 7, 20, табла I/1, II/3а, V/2. При ножа с кат. № I/150, табло XXXIII/2 

те са по-широки. Изделието с кат. № I/69, табло XV/5 е само с две успоредни врязвания. 

Изключение прави екземплярът с кат № I/152, табло XXXIII/4. Двете страни на острието 

са с по три тесни улея. 

 

Вариант 3А. Улеите или врязванията са разположени, както при 

екземплярите от Вариант 1А и Вариант 2А. Единият се намира върху площта, 

заключена между най-широката част на острието и мястото, където то преминава в 

ръкохватка. Той е в близост до извивката на гърба му. Другият улей е разположен по 

цялата дължина на острието5 (Схема 5): 

кат. № I/23, 51, 66, 77, 98, 107, 132, 

табла V/5, XII/3, XV/2, XVII/2, XXI/5, XXIV/1, XXIX/1; 

кат. № II/29, 34, 36, табла XLI/6, XLII/5, XLIII/1; 

кат. № III/10, табло XLVIII/5. 

Ножовете съчетават характерните особености на екземплярите от първите два 

варианта. Вероятно тези изделия се появяват по-късно. Оформянето на двата улея също 

е съобразено с параметрите на острието и не се намалява здравината му. Ножовете са с 

по-големи размери и масивни остриета. Пример в това отношение е екземплярът с кат. 

№ I/66, табло XV/2, притежаващ особено широки улеи. Единствено изключение е ножът 

с кат. № I/23, табло V/5, който е с по-малка дължина в сравнение с останалите от този 

вариант. 

 

                                                        

нож от Floreşti, Румъния (КАРТА 7/42), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 20/2 – фотография: V. Sîrbu; fig. 

32/1 – рисунка: L. Dondesi); 

нож, притежание на частна колекция (по Catalog 2011; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 10/4). 
5 Нож с предполагаема принадлежност към Вариант 3А: 

кат. № I/38 табло IX/2a – единият улей е повреден от корозията.  
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Вариант 4А. Улеите или врязванията минават по цялата дължина на 

острието, но са прекъснати и обикновено е освободено място, където е поставена 

украса6 (Схема 5):  

кат. № I/2, 11-12, 18, 25, 27, 31, 34, 39, 41, 43-45, 48, 54-55, 64, 67, 70, 79-80, 89-90, 

99-100, 133-136, 140-149, 

табла I/2а, III/3, 4а, IV/5, VI/2, 4а, VII/4, VIII/2а, IX/3, X/2, 4, XI/1-2, XII/1, XIII/1-

2, XIV/5, XV/3, XVI/1, XVII/4а, XVIII/1, XIX/5a, XX/1а, XXII/1-2, XXIX/2-5, XXX/4а, 

XXXI/1, 2a, 3, 4а, XXXII/1, 2а, 3а, 4а, XXXIII/1а; 

кат. № II/7-11, 13-14, 22, 25, 32, 37-39, 41, 49, 51,  

табла XXXVI/1, 2а, 3а, XXXVII/1а, 2, 4, XXXVIII/1, XL/1а, XLI/2, XLII/3, XLIII/2-

4, XLIV/2а, XLV/4, XLVI/1; 

кат. № III/13, табло XLIX/5; 

кат. № V/2, табло LII/2. 

Този вариант е по-късен и комбинира в себе си отделни елементи от първите два. 

Улеят минава по цялата дължина на острието – неговото разположение е характерно за 

ножовете от Вариант 1А. Той е разделен на две, като втората му част заема същото място, 

където се намира и улеят на ножовете от Вариант 2А. Вероятно формата на остриетата 

на този последен четвърти вариант определя крайната фаза на тяхното развитие. 

В зависимост от броя на улеите и врязванията могат да бъдат формирани шест 

групи.  

Първата включва ножове с по един улей или врязване върху всяка от двете 

половини на острието7: 

кат. № I/55, 142, табла XIII/2, XXXI/2a; 

кат. № II/9, 13-14, 22-23, 37, 39, 41, 51,  

табла XXXVI/3a, XXXVII/4, XXXVIII/1, XL/1a-2а, XLIII/2, 4, XLIV/2a, XLVI/1. 

Във втората влизат изделията, при които двете половини на острието също са с по 

един улеи или врязване. Върху тази, която включва върха, те са тесни. Върху другата са 

по-широки. При голяма част от изделията всеки от тях, започваш от средата на острието 

и достигащ до металната част на ръкохватката, постепенно се разширява8: 

кат. № I/12, 18, 25, 27, 31, 39, 100, 140-141, 145-149,  

табла III/4a, IV/5, VI/2, 4а, VII/4, IX/3, XXII/2, XXX/4a, XXXI/1, XXXII/1, 2а, 3а, 

4а, XXXIII/1а;  

кат. № II/7-8, 10-11, 25, табла XXXVI/1, 2а, XXXVII/1а, 2, XLI/2. 

                                                        
6 Ножове с предполагаема принадлежност към Вариант 4А: 
кат. № I/88 табло XIX/4 - част от острието липсва; 

кат. № II/6, табло XXXV/6 - улеите са два и между тях е представено фигуралното изображение 

на две птици; 

кат. № II/15, табло XXXVIII/2а - половината на острието, включваща върха, е без улей, вероятно 

е повреден от корозията;  

кат. № II/19, 23 табло XXXIX/3, XL/2а – остриетата са повредени от корозията.  

От Вариант 4А са: 

два ножа, притежание на частна колекция (по Catalog 2011; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 10/2-3). 

Остриетата при двата ножа от Молдова, произхождащи от Furceni, табло LII/3 (КАРТА 10/1), 

(Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 19/2 - фотография: D. Topal) и Trеbujeni, (КАРТА 10/2), (Sîrbu/Borangic 2016b, 

fig. 34/4 – рисунка: D. Topal) са от Вариант 4А. Допусната е грешка – публикуван е един нож - налице е 
съвпадение във формата на изделието, представено на рисунката и екземпляра от фотографията. 

7 Към първа група принадлежи ножът от Mediaş, Румъния, табло XLVI/3, (КАРТА 9/36), 

(Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 21/2 – фотография: V. Stef; fig. 34/6 – рисунка: I. Popa). 
8 Втора група включва ножа от Furceni, Молдова, табло LII/3 (КАРТА 10/1), (Sîrbu/Borangic 2016b, 

fig. 19/2 - фотография: D. Topal). Същото разположение на улеите се забелязва и при ножа от Trеbujeni, 

(КАРТА 10/2), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 34/4 – рисунка: D. Topal), публикуван е само един нож – налице 

е съвпадение във формите на изделието от фотографията и представеното на рисунката. 
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Третата група е съставена от оръжия, изработени с голямо умение. Те са с улей, в 

който е разположен пластичен ръб:  

кат. № I/2, 34, 48, 143-144, таблa I/2а, VIII/2а, XII/1, XXXI/3, 4a.  

Четвъртата група се състои само от два ножа. Те са с широк улей с успоредно на 

него врязване: 

кат. № I/41, 99, табла X/2, XXII/1. 

Петата група е образувана от изделия с по два улея или врязвания върху 

половината на острието, която достига до металната част на ръкохватката: 

кат. № I/38, 44, 54, 135, табла IX/2а, XI/1, XIII/1, XXIX/4; 

кат. № II/38, 49, табла XLIII/3, XLV/4; 

кат. № V/2, табло LII/2. 

При оръжието с кат. № I/135, табло XXIX/4 двата тесни улея се сливат в 

централната част на острието.  

Шестата група включва ножове с по два успоредни улея върху всяка половина на 

острието: 

кат. № I/43, 67, 133-134, табла X/4, XV/3, XXIX/2-3; 

кат. № II/32, табло XLII/3. 

При оръжието с кат. № I/67, табл. XV/3 те са обградени допълнително с врязани 

линии.  

Обособяването на отделните групи в рамките на варианта не е продиктувано 

единствено от съображението за гарантиране на здравината на ножовете. Превес взима 

друга тенденция – желанието на майсторите да свържат местоположението и формата на 

улеите или врязванията с украсата, разположена върху острието.  

По оригинален начин са разположени улеите на два ножа - кат. № I/35, 92, табло 

VIII/3, XX/3. Те по своеобразен начин обобщават и четирите варианта. Върху острието 

на всеки един от тях е изкован улей № 1, преминаващ почти по цялата му дължина. 

Неговото местоположение доближава оръжията до тези от Вариант 1А. Направен е и 

улей № 2, който обхваща половината, достигаща до металната част на ръкохватката. Така 

са направени ножовете от Вариант 2А. Разположението на тези два улея е сходно 

същевременно и с това на екземплярите от Вариант 3А. Под улей № 1 е разположен още 

един - № 3. Той се съединява с № 1 при върха на острието. По този начин улеи № 2 и № 

3 имат разположение подобно на това на оръжията от Вариант 4А – те заемат двете 

негови половини. Относително късите, но широките остриета позволяват да бъде 

направена тази трансформация, намерила израз в разминаването на улеи № 2 и № 3 

(Торбов 1997, 22). 

Част от ножовете са с врязвания, разположени върху другата (обратната) страна 

на острието9. Те са сходни на тези от Вариант 4А. Едното от тях е върху половината, 

включваща върха, а другите две са успоредни и се намират върху другата половина, 

достигаща до металната част на ръкохватката: 

кат. № I/100, 137, 148, табла XXII/2, XXX/1в, XXXII/4в.  

При един от ножовете - кат. № I/141, табло XXXI/1 е налице разлика - вместо две 

успоредни врязвания е оформен тесен улей. Изключение прави и оръжието с кат. № I/7. 

То е с един улей върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. 

Ножът може да бъде определен като принадлежащ на Вариант 2А.  

 

                                                        
9 Другата (обратната) страна на острието на ножа от Piatra Craivii (КАРТА 9/20), (Sîrbu/Borangic 

2016b, fig. 11/1 - фотография: V. Sîrbu; fig. 31/6 – рисунка: C. Istrate), е с два тесни успоредни улея. То е 

повредено - голяма част от него, включваща върха, липсва и не е възможно да се установи със сигурност 

тяхното разположение.  
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Металната част на ръкохватката е с форма и големина, съобразени с параметрите 

на острието. Тя е с нитове, служили за закрепване на един или два елемента от нетраен 

материал (Схема 2). Ножовете могат да бъдат разделени на два типа в зависимост от 

нейната форма. 

Тип IБ. Металната част на ръкохватката представлява издатък, оформен 

чрез две скосявания на острието и в повечето случай заострен като шип - в него е 

поставен (набит) елемент от нетраен материал – дърво10 (Схема 2, Схема 4, Схема 5): 

кат. № I/1, 5, 9-10, 14, 16-17, 21-24, 42, 45-47, 50, 52, 56-57, 60, 63, 66-70, 75-77, 83, 

85, 91-93, 95, 98, 102-104, 106-108, 110-122, 124-136, 151-152,  

табла I/1, II/1, III/1-2, IV/2-4, V/3-5, VI/1, X/3, XI/2-4, XII/2, 4, XIII/3-4; XIV/1, 4, 

XV/2-5, XVI/1, 5, XVII/1-2, XVIII/4, XIX/1, XX/2а, 3-4, XXI/2, 5, XXIII/1-3, 5, XXIV/1-2, 

4-5, XXV/1-5, XXVI/1-4, XXVII/1, 3-5, XXVIII/1-5, XXIX/1-5, XXXIII/3-4; 

кат. № II/1, 18, 24, 26-29, 32, 36, 42, 46, 50,  

табла XXXV/1, XXXIX/2, XLI/1, 3-6, XLII/3, XLIII/1, XLIV/3, XLV/2, 5; 

кат. № III/1-5, 9-11, 13-14, табла XLVII/1-5, XLVIII/4-5, XLIX/1, 5, 7; 

кат. № IV/1, табло L/1. 

Част от изделията са пострадали от корозията или са изработени така, че 

геометричната форма на този издатък не може да се определи със сигурност.  

 

При някои от ножовете тя е близка до тази на триъгълника11, като при част от 

екземплярите са оформени разширения около мястото, където е оформен отвор за нит: 

кат. № I/1, 9-10, 14, 16-17, 23-24, 42, 45-47, 52, 57, 60, 63, 66, 68, 70, 75, 77, 91-92, 

98, 102-103, 107, 110, 112, 114-117, 120, 122, 124, 128-129, 131-132, 152, 

табла I/1, III/1-2, IV/2-4, V/5, VI/1, X/3, XI/2-4, XII/4, XIII/4, XIV/1, 4 XV/2, 4, 

XVI/1, 5; XVII/2, XX/2а, 3, XXI/5, XXIII/1-2, XXIV/1, 4, XXV/1-5, XXVI/3, XXVII/1, 3, 

XXVIII/2-3, 5, XXIX/1, XXXIII/4; 

кат. № II/24, 28, 32, 42, 46, 50, табла XLI/1, 5, XLII/3, XLIV/3, XLV/2, 5; 

кат. № III/1, 3, 9-10, 13-14, табла XLVII/1, 3, XLVIII/4-5, XLIX/5, 7; 

кат. № IV/1, табло L/1. 

                                                        
10 Ножове с предполагаема принадлежност към Тип IБ - краят на металната част на ръкохватката 

при всеки от тях липсва:  

кат. № I/84, 87, 96-97, 101, 105, табла XVIII/5, XIX/3, XXI/3-4, XXII/3, XXIII/4;  

кат. № II/31, 35, 40, 48, табла XLII/2, XLII/6, XLIV/1, XLV/3;  
кат. № III/6-7, табло XLVIII/1-2; 

кат. № IV/6, табло L/2. 

Същото важи и за екземпляра от Bretea, Румъния (КАРТА 9/37), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 21/4 – 

фотография: G. Marinescu). 

От Тип IБ са: 

два ножа от Mediaş, Румъния, табло XLVI/3-4, (КАРТА 9/36), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 21/2-3 – 

фотография: V. Stef; fig. 34/6, 35/1 – рисунка: I. Popa);  

нож от Dubova/Ogradena, Румъния (КАРТА 7/12), (Zirra 1976; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 25/3); 

нож от Rotbav, Румъния, (КАРТА 9/45), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 20/4 - фотография: M. Amariei); 

нож от Solotvino, Украйна, (КАРТА 12/2), (Vasiliev/Rustoiu/Balaguri/Cosma 2002; Sîrbu/Borangic 

2016b, fig. 20/3); 
два ножа от Sarmizegetusa Regia, Румъния, (КАРТА 9/39), (Glodariu/Iaroslavschi 1979; 

Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 30/4-5); 

нож от Căpâlna, Румъния, (КАРТА 9/40), (Glodariu/Iaroslavschi 1979; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 

30/3). 
11 Ножът от Mediaş, Румъния, табло XLVI/3, (КАРТА 9/36), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 21/2 – 

фотография: V. Stef; fig. 34/6 – рисунка: I. Popa) е с метална част на ръкохватката, притежаваща форма, 

близка до тази на триъгълника. Не може да се определи формата на металната част на ръкохватката на два 

ножa: единият е с малки размери и е от Teleşti-Vîrţ, (Gherghe 1983, 54, pl. 5/4), (КАРТА 7/47), а другият е 

от Grădiştea, (КАРТА 8/48), (Borangic 2009а, pl. XVII,2). 
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При останалите изделия металната част на ръкохватката е сходна на трапеца - 

издатъкът не е добре заострен12:  

кат. № I/5, 21-22, 50, 67, 76, 93, 95, 106, 108, 119, 121, 125, 127, 133-134, 136, 151, 

табла II/1, V/3-4, XII/2, XV/3, XVII/1, XX/4, XXI/2, XXIII/5, XXIV/2, XXVI/2, 4, 

XXVII/4, XXVIII/1, XXIX/2-3, 5, XXXIII/3;  

кат. № II/1, 18, 29, 31, табла XXXV/1, XXXIX/2, XLI/6, XLII/2; 

кат. № III/2, 5, 11, табла XLVII/2, 5, XLIX/1. 

Вероятно краят на металната част на ръкохватката при част от ножовете е отчупен 

и така тя придобива трапецовидна форма. Не е възможно те да бъдат определени и 

изброени, поради обстоятелството, че изделията са пострадали от корозията и тя е 

нарушила тяхната цялост. 

Двете форми на металната част на ръкохватката са традиционни. Тяхното 

съществуване през периода, разглеждан в изследването, свидетелства за наличието на 

приемственост в изработката на ножовете.  

В некропола при Добрина, Варненско в местността Кърчан тепе, датиран в края 

на VI в. пр. Хр. до първите десетилетия на V в. пр. Хр, са открити ножове, при които 

металните части на ръкохватките са с форми близка до тази на триъгълника (Мирчев 

1965, 36, 41, 48, табл. XI/42a, 43б, 43г) и до тази на трапеца (Мирчев 1965, 38, 48, табл. 

XI/42в-г).  

Същото се забелязва и при екземплярите от некропола, разкрит при Крагулево, 

Добричко и датиран в широките хронологически граници края на VII до първата 

половина на IV в. пр. Хр. Няколко ножа са с триъгълна форма на металната част на 

ръкохватката (Василчин 2005, кат. № 20, 162, 242, 425, табл. XXXVIII/20, 162, 242, 425). 

В некропола е открит и нож, при които тя е оформена като трапец (Бобчева 1975, 123, 

кат. № 27, табл. IV/9). 

Наличието на двете форми е констатирано и при находките от некропола при 

Професор Иширково, Силистренско, датиран в края на VI в. пр. Хр. – началото на V в. 

пр. Хр. до към средата на IV в. пр. Хр. При два ножа металната част на ръкохватките е 

оформена като триъгълник (Георгиева/Бъчваров 1994, 37, 42, табл. XIV/6, XVI/2), а при 

един тя е трапецовидна (Георгиева/Бъчваров 1994, 50, табл. XXIX/1).  

От некропола при Равна, Варненско, съществувал от средата на V в. пр. Хр. до 

средата или края на IV в. пр. Хр., произхождат няколко ножа. Всяка от техните метални 

части на ръкохватките е оформена като трапец (Мирчев 1962, 100, 103-104, табл. 

XXXII/1в, 1д, 2д). 

При по-малките екземпляри (дължина под 20 см) от периода II в. пр. Хр. – 

началото на II в. се забелязва същата закономерност. От селището при Добруша и от 

разположената близо до него могила, в която е открит гроб, произхождат няколко ножа 

с малки размери. Те притежават също метални части на ръкохватките с форми близка до 

тази на триъгълника (Торбов 1997, 38, кат. № 6, табло I, 5) и до тази на трапеца (Торбов 

1997, 38, кат. № 4-5).  

При голяма част от ножовете е извършено допълнително скрепяване с нитове. 

При някой тях те са запазени, а при други се забелязват отворите, през които са 

преминавали. 

Захващането е осъществено: 

                                                        
12 Металната част на ръкохватката на ножа от Dubova/Ogradena, Румъния, (КАРТА 7/12), (Zirra 

1976; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 25/3) е с форма близка до тази на трапеца. 
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с един нит13 (Схема 2) - кат. № I/1, 5, 9-10, 14, 16, 24, 42, 45, 47, 56, 60, 63, 66, 68-

70, 75, 83, 91-93, 102-103, 106-107, 110-116, 118-120, 122, 126, 128-132, 135, 151-152, 

табла I/1, II/1, III/1-2, IV/2-3, VI/1, X/3, XI/2, 4, XIII/3, XIV/1, 4, XV/2, 4-5, XVI/1, 

5, XVIII/4, XX/2а, 3-4, XXIII/1-2, 5, XXIV/1, 4-5, XXV/1-4, XXVI/1-3, XXVII/1, 5, 

XXVIII/2-5, XXIX/1, 4, XXXIII/3-4; 

кат. № II/1, 18, 24, 27-29, 42, 50,  

таблa XXXV/1, XXXIX/2, XLI/1, 4-6, XLIV/3, XLV/5; 

кат. № III/1-4, 9-10, 13, таблa XLVII/1-4, XLVIII/4-5, XLIX/5; 

с два нита14- кат. № I/67, 104, 121, 127, 133, 

табла XV/3, XXIII/3, XXVI/4, XXVIII/1, XXIX/2;  

кат. № II/36, табло XLIII/1; 

с три нита - кат. № I/108, 125, табла XXIV/2, XXVII/4 – запазени са върху 

металните части на ръкохватките по три отвора. 

При всички ножове нитовете са кръгло сечение. Изключение прави оръжието с 

кат. № I/9, табло III/1. Нитът, захващащ елемента от нетраен материал, е бил с квадратно 

сечение – с такава форма е отворът, през който е преминавал.  

Не съществува зависимост между формата на металната част на ръкохватката и 

броят на нитовете. При ножа с кат. № I/91, табло XX/2а тя е триъгълна. Допълнителното 

закрепване на елемента от нетраен материал е осъществено с помощта на един нит. 

Нейната форма при екземплярът с кат. № I/106, табло XXIII/5 е различна. Тя е 

трапецовидна, но също е използван един нит. Оръжието с кат. № I/133, табло XXIX/2 е с 

метална част на ръкохватката, притежаваща същата форма. Използвани са два нита за 

закрепването на елемента от нетраен материал.  

Отсъствието на закономерност е налице и при ножовете с по-ранно датиране. В 

некропола при Добрина в местността Кърчан тепе са открити два ножа с метална част на 

ръкохватката, оформена като триъгълник. При единият от тях закрепването е 

осъществено с един нит (Мирчев 1965, 36, табл. XI, 42а), а при дригия е с два (Мирчев 

1965, 48, табл. XI, 43г). Един от екземплярите от същия некропол притежава метална 

част на ръкохватката оформена като трапец. Тя е с един отвор за нит (Мирчев 1965, 43, 

табло X, 40а). Нейната форма е сходна с тази на друг нож от некропола. Независимо от 

своите малки размери той е с два нита за скрепяване на елемента от нетраен материал 

(Мирчев 1965, 48, табло XI, 43г).  

 

При част от ножовете на мястото, където острието преминава в металната част на 

ръкохватката, е поставен предпазител15 (Схема 2):  

кат. № I/14, 21, 45, 91, 102, 108, 127,  

табла IV/2, V/3, XI/2, XX/2а, XXIII/1, XXIV/2, XXVIII/1.  

                                                        
13 Краят на металната част на ръкохватката на ножа от Молдова, кат. № V/1, табло LII/1, липсва, 

върху запазената част има нит. Ножът от Mediaş, Румъния, табло XLVI/4, (КАРТА 9/36), (Sîrbu/Borangic 

2016b, fig. 21/3 – фотография: V. Stef; fig. 35/1 – рисунка: I. Popa) е с метална част на ръкохватката, върху 

която е поставен един нит.  

Изделия от Румъния с металната част на ръкохватката с по един отвор за нит:  

нож от Căpâlna, (КАРТА 9/40), (Glodariu/Iaroslavschi 1979; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 30/3);  
нож от Dubova/Ogradena, (КАРТА 7/12), (Zirra 1976; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 25/3);  

нож от Socu, judeţul Gorj, (КАРТА 7/46), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 21/6 - фотография: D. Sana). 
14 Върху запазената метална част на ръкохватката при ножа с кат. № I/78, табло XVII/3 са запазени 

два отвора за нит, но тя е повредена от корозията и не може да се установи дали е имала формата на шип - 

Тип IБ. 
15 Ножове с предпазители, металните части на ръкохватките са повредени от корозията - не може 

да се определи дали са от Тип IБ: 

кат. № I/13, 29, 39-40, 78, 143, табла IV/1, VII/2, IX/3, X/1, XVII/3, XXXI/3; 

кат. № II/5, 44, табла XXXV/5, XLIV/5; кат. № VI/2, табло LII/5. 
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Неговата поява е регистрирана при по-ранните изделия от некропола при Равна, 

Варненско, датиран в хронологически граници от средата на V в. пр. Хр. до средата или 

края на IV в. пр. Хр. Предпазителите са определени като пояси от желязо и мед (Мирчев 

1962, 108, 110-111, 118, табл. XXXIII, 1а, 2г-е).  

При два ножа - кат. № I/14, 45, табла IV/2, XI/2 предпазителят представлява 

елипсовидна пластина. Той е с по-сложна форма при две от оръжията - кат. № I/91, 102, 

табла XX/2а, XXIII/1. Оформен е като втулка с елипсовидно сечение, която е нанизана 

върху острието и металната част на ръкохватката и е сплескана така, че се захваща здраво 

за тях. Останалите ножове от този тип са без предпазители. Вероятно при случайното им 

откриване са изгубени. 

С предпазители са и част от екземплярите с по-малък размер (дължина под 10 см). 

Два от тях произхождат от античните селища при Добруша и Оходен, Врачанско – РИМ-

Враца спом. ф. 53, 195. Предпазителят не е характерен единствено за ножовете, влизащи 

в комплектите въоръжение и снаряжение. Неговата поява свидетелства за 

усъвършенстването на ножовете независимо от техните параметри. 

 

Не е възможно да се възстанови формата на елемента, поставен върху металната 

част на ръкохватката, който я прави удобна за хващане. Той е бил от нетраен материал, 

вероятно дърво. В гробовете не са открити ножове, върху които са запазени фрагменти 

от него, изработени от кост или друг по-траен материал. Елементът е набит върху клина. 

Върху него са пробити два отвора, които са така разположени спрямо този от металната 

част, че през тях свободно преминава нитът. Той е с две глави, оформени с чук, които са 

потъвали в дървото (Схема 4). 

Този елемент е от кост при някои изделия, произведени през V-IV в. пр. Хр. При 

ножа от гроб 6 от некропола при Професор Иширково, Силистренско, е съхранена част 

от него, захваната с нит (Георгиева/Бъчваров 1994, 37, табл. X/3). Същото се забелязва и 

при две изделия от некропола при Равна, Варненско – гроб 6 (Мирчев 1962, 102, табл. 

XXXIII/1г, 3) и гроб 13 (Мирчев 1962, 106, табл. XXXIII/2в). Един екземпляр от могила 

I на некропола при Браничево, Шуменско (Дремсизова 1962, 168) също е с костен 

елемент, прикрепен с нитове (Дремсизова 1958). 

Изключение е ножът от третата камера на гробницата от могилата Голямата 

косматка при Шипка, Старозагорско. Времето на поставянето на предметите в камерата 

и затварянето на съоръжението е извършено в първите години на III в. пр. Хр. между 297 

и 295 г. пр. Хр. според крайната предполагаема дата за смъртта на владетеля Севт III. 

Върху металната част на ръкохватката е поставен елемент от злато. Той представлява 

пластина, която е огъната и нейните две дълги страни са запоени. Двата му края са с 

издадени навън периферии. Единият от тях – по-тесния, е с два нита, които го захващат 

към металната част на ръкохватката (Димитрова 2015, кат. № 29, обр. 201). 

 

Tип IIБ. Металната част на ръкохватката представлява пластина със 

закрепени за нея предпазител и накрайник16. В нея са пробити отвори, през които 

                                                        
16 Ножове с предполагаема принадлежност към Тип IIБ:  
кат. № I/37 табло IX/1 - предпазителят и накрайникът липсват, върху пластината на металната част 

на ръкохватката личи мястото, където е направен изрез за поставяне на накрайник; 

кат. № I/58, табло XIII/5 - запазен е само края на металната част на ръкохватката с накрайника;  

кат. № I/34, 35, 39-40, 79, табла VIII/2a, 3, IX/3, X/1, XVII/4a; кат. № IV/5-6, табла LI/1-2 - липсва 

краят на металната част на ръкохватката на всеки от ножовете - от запазеният фрагмент личи, че е 

представлявал пластина;  

кат. № IV/3 табло L/3 - пострадал от корозията.  

Особена форма притежава металната част на ръкохватката на ножа с кат. № III/12, табло XLIX/4. 

Тя представлява втулка, в която е поставен елемент от нетраен материал. 



66 
 

преминават нитовете, служили за поставянето на елементите от нетраен материал (Схема 

2, Схема 4, Схема 5): 

кат. № I/4, 6-8, 11-12, 15, 18, 20, 25, 27, 30-31, 38, 41, 43, 48-49, 51, 53-55, 59, 64-

65, 71-72, 74, 80-82, 86, 88-90, 94, 99-101, 105, 123, 137-150, 159-160, 

табла I/3, II/2, 3а, 4а, III/3-4a, IV/5, V/2, VI/2, 4a, VII/3-4, 2a, X/2, 4, XII/1, 3, 5, 

XIII/1-2, XIV/5, XV/1, XVI/2, 4, XVIII/1-3, XIX/2, 4, 5a, XX/1a, XXI/1, XXII/1-3, XXIII/4, 

XXVII/2, XXX/1a, в, 2-3, 4a, XXXI/1, 2a, 3, 4a, XXXII/1, 2a, 3a, 4a, в, XXXIII/1a, 2, 

XXXIV/7a-8a; 

кат. № II/4, 6-8, 10-14, 16-17, 19-23, 25, 30, 37-39, 41, 45, 49, 51-52,  

табла XXXV/4, 6, XXXVI/1-2a, XXXVII/1a-2-4, XXXVIII/1, 3a, XXXIX/1, 3-5, 

XL/1a, 2a, XLI/2, XLII/1, XLIII/2-4, XLIV/2a, XLV/1, 4, XLVI/1-2; 

кат. № III/8, табло XLVIII/3; 

кат. № IV/2, 4, 8, табла L/2а, 4, LI/4; 

кат. № V/2, табло LII/2. 

При изделията, които са по-добре запазени – не са повредени от корозията, са 

обособени два варианта в зависимост от нейната форма. 

Вариант 1Б. Металната част на ръкохватката представлява пластина с 

правоъгълна или трапецовидна форма17 (Схема 5):  

кат. № I/6-7, 11, 18, 20, 30-31, 33, 41, 43, 48, 51, 53, 58, 64-65, 72, 81, 86, 94, 99, 123, 

138-139, 144-149, 159-160, 

табла II/2, 3а, III/3, IV/5, V/2, VII/3-4, VIII/1a, X/2, 4, XII/1, 3, 5, XIII/5, XIV/5, XV/1, 

XVI/2, XVIII/2, XIX/2, XXI/1, XXII/1, XXVII/2, XXX/2-3, XXXI/4а, XXXII/1, 2a, 3a, 4a, в, 

XXXIII/1a, XXXIV/7a-8a; 

кат. № II/4, 11, 17, 20, 23, 38-39, 45, 49, 52,  

табла XXXV/4, XXXVII/2, XXXIX/1, 4, XL/2a, XLIII/3-4, XLV/1, 4, XLVI/2; 

кат. № III/8, табло XLVIII/3; 

кат. № IV/2-3, табло L/2a, 3; 

кат. № V/2, табло LII/2. 

 

Вариант 2Б. Металната част на ръкохватката е със сложна геометрична 

форма - нейните дълги страни са изрязани дъговидно18 (Схема 5):  

кат. № I/4, 12, 25, 27, 37-38, 54-55, 74, 88-90, 100, 137, 140-142, 150,  

                                                        
От Tип IIБ са:  

два ножа от Floreşti, Румъния, (КАРТА 7/42), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 20/1-2 – фотография: V. 

Sîrbu; fig. 32/1-2 – рисунка: L. Dondesi);  

нож от Piatra Craivii, Румъния, (КАРТА 9/20), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 19/6 - фотография: V. 

Sîrbu; 34/1 – рисунка: C. Istrate);  

нож от Socu, judeţul Gorj, Румъния, (КАРТА 7/46), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 21/5 - фотография: D. 

Sana) - металната част на ръкохватката е издължена и е с предпазител, накрайникът липсва;  

нож от Plaveck, Словакия, (Paulik/Tomčikova 2005; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 11/3);  

три ножа - притежание на частна колекция (по Catalog 2011; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 10/2-4). 
17 Ножове с предполагаема принадлежност към Вариант 1Б: 

кат. № II/6, 12, табло XXXV/6, XXXVII/3 - повредени от корозията. 
От Вариант 1Б са: 

три ножа, притежание на частна колекция (Catalog 2011; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 10/2-4).  
18 Ножове с предполагаема принадлежност към Вариант 2Б: 

кат. № I/80, табло XVIII/1;  

кат. № II/21, табло XXXIX/5 - металната част на ръкохватката е повредена от корозията. 

От Вариант 2Б са: 

ножът от Deva, Румъния, (КАРТА 9/38), (Bajusz 2004; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 26/6);  

два ножа от Floreşti, Румъния, (КАРТА 7/42), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 20/1-2 – фотография: V. 

Sîrbu; fig. 32/1-2 – рисунка: L. Dondesi). 
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табла I/3, III/4a-б, VI/2, 4a, IX/1-2a, XIII/1-2, XVI/4, XIX/4, 5a, XX/1a, XXII/2, 

XXX/1a, в, 4a, XXXI/1, 2а, XXXIII/2; 

кат. № II/7-8, 10, 13-14, 16, 19, 22, 25, 30, 37, 51,  

табла XXXVI/1, 2a, XXXVII/1a, 4, XXXVIII/1, 3a, XXXIX/3, XL/1a, XLI/2, XLII/1, 

XLIII/2, XLVI/1; 

кат. № IV/4, 8, табла L/4, LI/4. 

 

С по-особена изработка е металната пластина на оръжието с кат. № I/37, табло 

IX/1. Между двете дъговидни изрязвания, намиращи се върху всяка от дългите страни, 

има още едно. Двата елемента от нетраен материал също са били изрязани допълнително. 

Така се е получил улей, който е обикалял около ръкохватката. Вероятно в него е бил 

поставен метален пръстен, който е пристягал допълнително двата елемента (Торбов 

1997, 24).  

Металната част на ръкохватката на част ножовете и от двата варианта е с по-

сложна форма:  

кат. № I/31, 58, 141-142, 145-146, 148-149,  

табла VII/4, XIII/5, XXXI/1-2a, XXXII/1-2а, 4а, в, XXXIII/1а.  

Пластината е изрязана така, че са оформени два издатъка. Тяхното 

предназначение е да стабилизират допълнително ръкохватката от дърво. Металната част 

на едно от изделията – кат. № I/31 табло VII/4 е с продълговати пластини. Те са били 

поставени върху елементите от нетраен материал и закрепени заедно с тях към нея с три 

нита.  

 

Ножовете от Tип IIБ са с предпазител и накрайник. Всеки от тях е съставен от 

пластина и втулка (Схема 2). Могат да бъдат определени два предполагаеми начина, по 

които е осъществено тяхното монтиране.  

Обикновено ножовете са с опростено закрепване на предпазителя и накрайника. 

Върху металната част на ръкохватката са нанизани пластината и втулката на 

предпазителя. Не личи те да са предварително свързани (запоени). Втулката е направена 

от метална лента, която е огъната. Тя вероятно е нагрята допълнително и с удари на 

ковашкия чук е сплескана така, че се захваща здраво за острието и се допира плътно до 

пластината. По аналогичен начин са поставени и накрайниците, но първо е нанизана 

втулката, след това е поставена пластината, която е занитена за края на металната част 

на ръкохватката (Схема 2).  

При изделието с кат. № I/80, табло XVIII/1 се забелязва следното - пластината на 

металната част на ръкохватката е изрязана и са образувани две легла. В тях е поставен 

предпазителят, който е точно фиксиран. Подобни изрязвания са оформени и в единия 

край на пластината на ножовете с кат. № I/37, 141, табла IX/1, XXXI/1. Те служат за 

определянето на мястото на накрайниците. Металната част на ръкохватката на ножа с 

кат. № II/25, табло XLI/2, е с издатък. Върху него е бил занитен вероятно накрайникът. 

Всяка метална част на ръкохватката е била с елементи, които я правят удобна за 

хващане. Те са били от нетраен материал, вероятно дърво и тяхната форма не може да се 

възстанови. Тяхното захващане е осъществено с нитове. Върху металната част на 

ръкохватката са оформени по три отвора, през които те минават (Схема 2, Схема 4). 

Преценено е, че само два нита не са достатъчни, а четири са в повече от колкото е 

необходимо. Изключение правят само няколко изделия. Елементите от нетраен материал 

са скрепявани към металната част на ръкохватката с два нита:  

кат. № I/7, 43, 48, 64, 139,  

табла II/3a, X/4, XII/1, XIV/5, XXX/3.  

Само при ножа с кат. № I/74, таблo XVI/4 закрепването е осъществено само с един.  
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Нитът при едно от изделията захваща и част от предпазителя на ръкохватката без 

да преминава през него - кат. № I/81, табло XVIII/2. Вероятно върху пластината са 

пробити първоначално трите отвора. След това е поставен предпазителят, който не е 

изработен с необходимия размер - ако е бил по-тесен нитът е нямало да го захване. 

По-особен начин е осъществено закрепването на накрайниците на два ножа - кат. 

№ I/7, 31, табла II/3а, VII/4. Елипсовидната пластина не е поставена направо върху края 

на металната част на ръкохватката. Той завършва с дава издатъка и тя е занитена към тях.  

При част от изделията от Tип IIБ е налице по-специфично закрепване на 

предпазителя и накрайника. През тях и металната част на ръкохватката преминава по 

един нит, който допълнително ги скрепява19: 

кат. № I/6, 18, 20, 30, 41, 144, табла II/2, IV/5, V/2, VII/3, X/2, XXXI/4а.  

Здравото им захващане определя допълнителната употреба само на един нит. Той 

е разположен в средата на металната част на ръкохватката. Общото при двата начина на 

скрепяване е, че са използвани обикновено по три нита. Разликата е в това, че при 

изделията от втория те преминават и през предпазителя и накрайника.   

Предпазителите на ножовете с кат. № I/6, 30, 41, табла II/2, VII/3, X/2, са с прорез. 

Предназначението му не може да бъде установено. Явно през него е бил вкаран 

допълнително елемент от нетраен материал, който е запълвал част от вътрешното 

пространство на втулката. Той именно е уплътнявал предпазителя. 

Върху правоъгълната пластина на две изделия - кат. № I/53, 99, табла XII/5, 

XXII/1, е нанизана втулка. Тя изпълнява същевременно и функцията на двата елемента 

от нетраен материал, които са използувани при направата на ръкохватките на другите 

ножове. Втулките на предпазителя и накрайника преминават в една обща, захваната за 

металната част на ръкохватката също с три нита.  

С по-особена конструкция са два ножа - кат. № II/9, 15, табла XXXVI/3а, 

XXXVIII/2a. Върху металната част на ръкохватката е закрепен с три нита железен 

елемент със сложна геометрична форма - той изпълнява ролята на предпазител и 

накрайник.  

Ножовете, включени в изследването, са разделени на два типа – Тип IА и Тип IIА. 

Критерий за деление е наличието на двете различни форми на извивката на гърба на 

острието. Обособени са четири варианта в зависимост от разположението на улеите и 

врязванията върху острието - Вариант 1А, Вариант 2А, Вариант 3А, Вариант 4А. 

Отделени са два типа, определени от формата на металната част на ръкохватката - Тип 

IБ и Tип IIБ. В рамките на втория тип съществуват два варианта Вариант 1Б и Вариант 

2Б.  

Ножовете с дъговидна извивка на гърба на острието - Тип IА са с метални части 

на ръкохватките, представляващи издатък (шип) - Тип IБ и такива, които са пластини с 

накрайници - Tип IIБ. Изделията с извивка на гърба на острието, оформена като две дъги 

сключващи по между си тъп ъгъл - Тип IIА, също притежават метални част на 

ръкохватките от Тип IБ и Tип IIБ. Следователно гърбът на острието не играе определяща 

роля относно тяхната форма.  

Същото важи и за улеите и врязванията - Вариант 1А, Вариант 2А, Вариант 3А, 

Вариант 4А. Техния брой и местоположение не са определящи спрямо формите на 

острието - Тип IА и Тип IIА и на металната част на ръкохватката - Тип IБ и Tип IIБ. 

Съществуващото разнообразие е породено от отсъствието на унификация в 

производството на изделията. Те са изработени в различни местни работилници, в които 

се трудят майстори с различна квалификация (Торбов 1997, 28-29).  

 

                                                        
19 Предпазителят на ножа от Tilişca - кат. № II/45, табло XLV/1 представлява пластина. Възможно 

е към нея да е била прикрепена втулка, която впоследствие е изгубена. 
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Част от ножовете от Вариант 4А на острието и Tип IIБ на металната част на 

ръкохватката са открити заедно със своите ножници. Те са с железни накрайници от 

огъната пластина, подобна на фуния20 (Схема 3):  

кат. № I/2, 12, 26-27, 34, 59, 79, 89, 90, 140, 142, 144, 146-149,  

табла I/2б, VI/3, 4б, VIII/2б, XIII/6, XVII/4б, XIX/5б, XX/1б, XXX/4б, XXXI/2б, 4б, 

XXXII/2б, 3б, 4б, XXXIII/1б;  

кат. № II/6, 8-10, 14, 21-23, 37-39, 41,  

табла XXXVI/2б-3б, XXXVII/1б, XL/1б-2б, XLIV/2б. 

Само изделията с кат. № I/7, 33, 137, 160, табла II/3б, VIII/1б, XXX/1б, XXXIV/8б; 

кат. № IV/, табло L/2б са от Вариант 2А на острието и Tип IIБ на металната част на 

ръкохватката. 

В състава на сбирка “Ватеви” влизат няколко накрайника от ножници - кат. № 

I/153-158, табло XXXIV/1-6. Отсъства информация за тяхната принадлежност към 

определени ножове. Няколко накрайници също са без ножове. Те са открити в Румъния 

- кат. № II/2-3, 43, табла XXXV/2-3, XLIV/4 и Украйна - кат. № IV/9-11, табло LI/5-7. Не 

е намерено обяснение за тяхното депониране. Явно всеки е изработен за нож с определен 

форма, но не може да се установи от какви обстоятелства е породена неговата липса. 

 

Върху по-тесния край на всеки от накрайниците е поставен железен елемент с 

формата на пресечен конус. Върху мястото на свързване обикновено е оформен пръстен. 

Неговото предназначение е да закрива мястото, където е извършено снаждането, като му 

придава допълнителна здравина.  

В другия край на огънатата пластина на накрайниците са пробити отвори и през 

тях преминава железен елемент (тел), който държи прибрани нейните две страни (Схема 

3). Той е запазен върху изделията с кат. № I/38, 158, табла IX/2б, XXXIV/6. Може да се 

проследи начинът на неговото поставяне. Елементът е прекаран през отворите така, че 

неговите два края са подпъхнати във вътрешността на извитата пластина. Двата ъгъла на 

пластината са изрязани дъговидно. По този начин вероятно са улеснени прекарването на 

елемента през отворите и нейното стягане (Торбов 1997, 35).  

Цялостният външен вид на ножниците не може да бъде възстановен. Вероятно 

всяка от тях е направена от два елемента от кост или дърво, обработени така от 

вътрешната си страна, че са съобразени с формата и параметрите на острието. Тези два 

елемента са допрени плътно един до друг. Единият им край е пъхнат в железния 

накрайник, който е стегнат към тях (Схема 3, Схема 4). Не е ясно защо ножниците не са 

изработени изцяло от желязо или от кожа.  

 

От значение са количествените показатели за ножовете от отделните типове и 

варианти. Тяхното определяне е извършено въз основа на събраната информация в 

                                                        
20 Неизвестна е принадлежността на към определен вариант при следните ножове с накрайници: 

кат. № I/38, 91, табла IX/2б, XX/2б; 

кат. № II/12, 15-16, 33, 47, табла XXXVIII/2б-3б, XLII/4 – повредени от корозията; 

кат. № I/159, табло XXXIV/7б – отсъства улей. 
Накрайници от ножници произхождат от различни райони на Румъния: Deva, (КАРТА 9/38), 

(Bajusz 2004; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 26/6); Feţele Albe, (КАРТА 9/41), (Catalog 2004; Sîrbu/Borangic 

2016b, fig. 17/5); Floreşti, (КАРТА 7/42), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 20/1 - фотография: V. Sîrbu; fig. 32/2 - 

рисунка: L. Dondesi); Hoghiz, (КАРТА 9/43), (Sîrbu/Borangic 2016a, 337, fig. 6/6; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 

19/5 - фотография: L. Savu); Hunedoаra, (КАРТА 9/16), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 17/6 - фотография: V. 

Sîrbu); Moigrad, (КАРТА 9/44), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 11/6 – фотография: H. Pop); Piatra Craivii, 

(КАРТА 9/20), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 31/5 - рисунка: C. Istrate) и от частна колекция (Catalog 2011; 

Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 10/2-4).  
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каталога (Приложение 3). След откриване на повече екземпляри статистическите данни 

ще се променят. Те не са абсолютни и подлежат на корекции. 

Съотношение: Тип IА – 93,721%, Тип IIА – 6,278%, (Диаграма 1). 

Преобладават ножовете от първия тип. Най-често използвана е формата на 

острието с гръб, оформен като дъга. Изделията от Тип IIА продължават да са в употреба. 

Техният малък брой е свидетелство за постепенното отмиране на формата, при която 

гърбът на острието се проектира върху две дъги, сключващи помежду си тъп ъгъл.  

Съотношение: Вариант 1А – 21,527%, Вариант 2А – 33,333%, Вариант 3А – 

6,250%, Вариант 4А – 38,888%, (Диаграма 2). 

Първо място в количествено отношения заемат ножовете от Вариант 4А. Формата 

на острието, притежаващо два улея или врязвания върху двете му половини, се налага 

като най-често използвана. Втората позиция принадлежи на изделията с един улей или 

врязване, започващи от средата на острието и достигащи до металната част на 

ръкохватката - Вариант 2А. На трето място са екземплярите от Вариант 1А. Те са с улей 

или врязване, разположени по протежение на цялото острие. Най-малък е броят на 

изделията от Вариант 3А. При него е налице съчетаване на местоположението на улеите 

и врязванията от предходните два варианта. Малкият брой ножове свидетелства, че той 

не намира широко разпространение. Произвеждан е ограничен брой от изделия.   

Съотношение: Тип IБ – 51,666%, Тип IIБ – 48,333%, (Диаграма 3). 

Двете форми на металната част на ръкохватката – тази, която е с издатък - Тип IБ 

и тази, която представлява пластина, завършваща с накрайник - Тип IIБ, намират почти 

еднакво разпространение. Формата на изделията от първия тип, възникнала през 

предходните столетия, запазва водещо място. Налице е усъвършенстването на металната 

част на ръкохватката. То характеризира изделията от втория тип, но те не са 

произвеждани в преобладаващо количество.  

Съотношение: Вариант 1Б – 58,974%, Вариант 2Б – 41,025%, (Диаграма 4).  

Преобладават ножовете от Вариант 1Б. При тях металната част на ръкохватката е 

с правоъгълна или трапецовидна форма. Тя е по-опростена в сравнение с тази от Вариант 

2Б и са произвеждани по-голям брой изделия. Налице е трайна тенденция на 

усъвършенстване на металната част на ръкохватката. Голямото разпространение на 

Вариант 2Б, при който тя е с дъговидни изрязвания на дългите страни, свидетелства за 

нарасналите професионални умения на майсторите. 

На териториите на Република България (Б) и на Република Румъния (Р) са открити 

най-голям брой ножове. Използвани са главните букви, с които започват имената на 

двете държави, за да се избегне излишното повторение. 

Съотношение на ножовете: Б – 75,252%, Р – 24,747%. 

Съотношение - Тип IА: Б - 73,513%, Р – 26,486%. 

Съотношение - Тип IIА: Б – 100%, Р – 0%. 

Съотношение - Вариант 1А: Б – 78,571%, Р – 21,428%. 

Съотношение - Вариант 2А: Б – 93,181%, Р – 6,818%. 

Съотношение - Вариант 3А: Б – 66,666%, Р – 33,333%. 

Съотношение - Вариант 4А: Б – 70,909%, Р – 29,090%. 

Съотношение - Тип IБ: Б – 85,365%, Р – 14,634%. 

Съотношение - Тип IIБ: Б – 67,901%, Р – 32,098%. 

Съотношение – Вариант 1Б: Б – 76,190%, Р –23,809%. 

Съотношение – Вариант 2Б: Б – 60%, Р – 40%. 

Преобладава броят на ножовете от Република България. Публикувани са голям 

брой екземпляри, притежание на частната сбирка „Ватеви“. Те представляват 29,530% от 

изделията, открити на територията на изток от река Тимок и на юг от река Дунав. 

Игнорирането на техния брой не променя количественото съотношение. То свидетелства 
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за разпространение с най-голяма концентрация на територията на днешна Северозападна 

България.  

 

Важен показател са размерите на ножовете, обособени в отделни типове и 

варианти. Сравняваните параметри, при всеки от запазените екземпляри, са общата 

дължина, тези на острието и металната част на ръкохватката и неговата ширина.  

Тип IА. Гърбът на острието се проектира върху една дъга.   

Преобладаващата обща дължина на изделията е над 30,0 до 40,0 см – 43,589%. 

Следва тази от 20 до 30 см - 33,333%. При по-малък брой изделия тя е над 40,0 до 50,0 

см - 19,658%. Само в отделни случай надминава 50 см - 3,418%, (Диаграма 5). 

При сравняването на дължината на остриетата се забелязва следното: преобладава 

тази, която е в границите между 15,5-30,0 см - 75,641%. При част от ножовете тя е над 

30,0 до 40,0 см – 23,076%. Само един екземпляр е с дължина над 40,0 см - 1,282%, 

(Диаграма 6). 

По-голям брой изделия са с ширина на остриетата над 3,0 до 4,0 см - 51,376%. На 

второ място са ножовете, при които тя е в границите от 1,3 до 3,0 см – 30,275%. По-малко 

са екземплярите с ширина над 4,0 до 5,0 см – 15,596%. Остриетата на няколко ножа са 

широки над 5,0 см - 2,752%, (Диаграма 7). 

 

Тип IIА. Гърбът на острието следва две дъги, които сключват помежду си 

тъп ъгъл.  

Общите дължини на ножовете са разпределени равномерно - от 20,0 до 30,0 см – 

50% и над 30 до 40 см – 50%, (Диаграма 8). 

Преобладават екземплярите с дължина на острието от 12,5 до 30,0 см - 80%. При 

останалите ножове тя е в границите над 30,0-40,0 см – 20%, (Диаграма 9). 

По-голям брой изделия са с ширина на острието над 3,0 до 4,0 см - 57,142%. 

Следват тези, при който тя е от 2,0 до 3,0 см – 42,857%, (Диаграма 10). 

 

Вариант 1А. Улеите или врязванията преминават по продължение на цялото 

острие. 

Преобладаващ брой са ножовете с дължина от 20,0 до 30,0 см - 64,285%. По-малко 

са изделията, при които тя е над 30,0 до 40,0 см – 35,714%, (Диаграма 11). 

Дължината на острието е между 18,5 и 30,0 см – 83,333%. Само при два 

екземпляра тя е над 30,00 см до 40,0 см – 16,666%, (Диаграма 12). 

По-голяма част от ножовете са с ширината на острието над 3,0 до 4,0 см – 46,153%. 

При останалите варира от 1,3 до 3,0 см – 30,769%. Само три изделия са с ширина над 4,0 

см - 23,076%, (Диаграма 13). 

 

Вариант 2А. Улеите или врязванията започват от средата на острието и 

достигат до металната част на ръкохватката.  

Водещо място заемат ножовете, които са дълги над 30,0 и достигат до 40,0 см - 

41,379%. След тях са изделията с дължина от 20,0 до 30,0 см – 34,482%. Значителен е 

броят на екземплярите, при които тя е в границите над 40,0 до 50,0 см – 20,689%. Само 

един от ножовете е дълъг над 50,0 см - 3,448%, (Диаграма 14). 

Преобладават изделията с дължина на острието от 15,5 до 30,0 см – 69,562%. При 

останалите тя включва размери над 30,0 см - 30,434%, (Диаграма 15). 

Най-голям брой ножове са с ширина на острието над 3,0 до 4,0 см – 57,142%. 

Следват тези, при които тя е от 1,9 до 3,0 см – 21,428%. При четири изделия е над 4,0 до 

5,0 см – 14,285%, а при други две - над 5,0 см - 7,142%, (Диаграма 16). 

 



72 
 

Вариант 3А. Улеите или врязванията са разположени както при 

екземплярите от Вариант 1А и Вариант 2А.  

Ножовете са ограничени на брой. Половината от тях са с дължина над 30,0 до 40,0 

см – 50%. При останалите тя е между 20,0 и 30,0 см – 37,5%. Само при едно изделие е в 

границите над 40,0 до 50,0 см – 12,5%, (Диаграма 17). 

При всички ножове дължината на острието варира от 16,0 до 30,0 см – 100%, 

(Диаграма 18). 

Преобладаващо количество ножовете са с ширина на острието над 4,0 см - 

66,666%. При останалите екземпляри разделението е равномерно: от 2,5 до 3,0 см - 

16,666% и над 3,0 до 4,0 см - 16,666%, (Диаграма 19). 

 

Вариант 4А. Улеите или врязванията минават по цялата дължина на 

острието, но са прекъснати и обикновено е освободено място, където е поставена 

украса. 

Преобладават ножовете с дължина над 30,0 до 40,0 см – 51,219%. На второ място 

са изделията, при които тя е над 40,0 до 50,0 см – 34,146%. При няколко ножа е в 

границите от 20,0 до 30,0 см – 12,195%. Само един екземпляр е дълъг над 50,0 см - 

2,439%, (Диаграма 20). 

Голям брой са ножовете с дължина на острието от 12,5 до 30,0 см – 68,965%. При 

останалите тя е в границите над 30,0 до 40,0 см – 27,586%. Само едно изделие е с дължина 

над 40,0 см - 3,448%, (Диаграма 21). 

Количествен превес притежават ножовете с ширина на острието над 3,0 до 4,0 см 

– 52,5%. При останалите тя е от 2,0 до 3,0 см – 37,5%. При три изделия е в границите над 

4,0 до 5,0 см – 7,5%. Само един екземпляр е с ширина над 5,0 см - 2,5%, (Диаграма 22). 

 

Тип IБ. Металната част на ръкохватката представлява издатък, оформен 

чрез две скосявания на острието и в повечето случай заострен като шип. 

Най-голям брой ножове са с дължина от 20,0 до 30,0 см – 51,612%. При останалите 

тя е в границите над 30,0 до 40,0 см – 38,709%. Пет изделия са с размери над 40,0 до 50,0 

см – 8,064%, само едно е дълго над 50,0 см - 1,612%, (Диаграма 23). 

Преобладаващата дължината на метална част на ръкохватката е над 4,0 до 6,0 см 

– 68,181%. При по-малък брой изделия тя е над 6,0 см - 22,727%. Само при четири 

екземпляра е в границите от 2,5 до 4,0 см – 9,090%, (Диаграма 24). 

 

Tип IIБ. Металната част на ръкохватката представлява пластина със 

закрепени за нея предпазител и накрайник. 

По-голям брой ножове са с размери над 30,0 до 40,0 см – 48,387%. На второ място 

са тези с дължина над 40,0 до 50,0 см – 30,645%. При известен брой екземпляри тя е от 

20,0 до 30,0 см – 17,741%. Само едно изделие е дълго над 50,0 см - 3,225%, (Диаграма 

25). 

Дължините на метална част на ръкохватката са разделени по равно: при изделията 

от 8,2 до 10,0 см – 36,842% и при тези над 10,0 до 12,0 см - 36,842%. Известен брой са с 

дължина над 12,0 см - 26,315%, (Диаграма 26). 

 

Вариант 1Б. Металната част на ръкохватката представлява пластина с 

правоъгълна или трапецовидна форма. 

Преобладаващата част ножове са с дължина над 30,0 до 40,0 см – 46,875%. При 

останалите тя е равностойна: от 20,0 до 30,0 см – 25%, над 40,0 до 50,0 см – 25%. Само 

едно изделие е дълго над 50,0 см - 3,125%, (Диаграма 27). 
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Голямо количество ножове са с дължина на металната част на ръкохватката от 8,2 

до 10,0 см - 50%. При част от изделията тя е над 10,0 до 12,0 см – 31,818%. Само при 

четири ножа е над 12,0 см - 18,181%, (Диаграма 28). 

 

Вариант 2Б. Металната част на ръкохватката е със сложна геометрична 

форма - нейните дълги страни са изрязани дъговидно. 

Преобладават ножовете с дължина над 30,0 до 40,0 см – 52%. При останалите 

изделия тя е над 40,0 до 50,0 см – 40%. Само при два ножа е от 20,0 до 30,0 см – 8%, 

(Диаграма 29). 

Най-голям брой са ножовете с дължина на металната част на ръкохватката над 

10,0 до 12,0 см – 41,176%. Следват тези, при които тя е над 12,0 см - 35,294%. При по-

малък брой ножове е от 9,0-10,0 см – 23,529%, (Диаграма 30). 

 

Преобладаващ е броят на ножовете от Тип IА - 93,721% в сравнение с тези от Тип 

IIА – 6,278%, (Диаграма 1). Съотношенията между параметрите при първия тип: обща 

дължина, дължина на острието и ширина на острието, важат за всички изделия, 

разгледани в изследването, които не са пострадали от корозията.  

Значителен е броят на ножовете от Тип IА с обща дължина на изделията над 30,0 

до 40,0 см. След тях следват екземплярите с параметри от 20,0 до 30,0 см. На трето място 

са екземплярите в границите над 40,0 до 50,0 см, (Диаграма 5). 

При съпоставянето на дължината на изделията при отделните варианти е налице 

определена зависимост. При Вариант 1А преобладават тези, които са дълги от 20,0 до 

30,0 см, (Диаграма 11). При Вариант 2А, Вариант 3А, Вариант 4А дължината е в 

границите над 30,0 до 40,0 см, (Диаграма 14, Диаграма 17, Диаграма 20). 

По-голям е броят на екземплярите при Тип IА с дължината на острието, варираща 

от 15,5 см до 30,0 см. След тях следват ножовете, при които тя е над 30,0 до 40,0 см. 

Незначителен е броят на изделията с остриета, дълги над 40,0 см, (Диаграма 6).  

И при четирите варианта това съотношение се запазва - преобладаващата 

дължината на острието е с горна граница 30,0 см, като при Вариант 4 долната граница е 

най-ниска 12,5 см – нож от Тип IIА, (Диаграма 12, Диаграма 15, Диаграма 18, Диаграма 

21). 

По-голям брой изделия от Тип IА са с ширина на острието над 3,0 до 4,0 см. На 

второ място са тези, при които тя от 1,3 до 3,0 см. След тях следват ножове с параметри 

над 4,0 до 5,0 см. Само няколко екземпляра са с ширина над 5,0 см, (Диаграма 7).  

При отделните варианти важи същата закономерност. Преобладаващата част от 

ножовете при Вариант 1А, Вариант 2А, Вариант 4А са с ширина на острието над 3,0 до 

4,0 см, (Диаграма 13, Диаграма 16, Диаграма 22). Изделията от Вариант 3А са малко на 

брой. При тях на първо място са изделията, при които тя е над 4,0 см, (Диаграма 19). 

Двете специфични форми на металната част на ръкохватката - Тип IБ – издатък, 

заострен в повечето случай като шип и Тип IIБ – пластина с предпазител и накрайник, 

определят границите, в които варира дължината на ножовете.  

Преобладават изделията от първия тип с дължина от 20,0 до 30,0 см. На второ 

място са екземплярите, при които тя варира от 30,0 до 40,0 см. По-малко на брой са 

ножовете, дълги над 40,0 до 50,0 см, (Диаграма 23).  

Голяма част от изделията при втория тип са в границите над 30,0 до 40,0 см. 

Следват ножове с дължина над 40,0 до 50,0 см. При по-малък брой екземпляри тя е от 

20,0 до 30,0 см, (Диаграма 25). 

Почти същото съотношение се запазва при ножовете от Вариант 1Б и Вариант 2Б, 

принадлежащи на Тип IIБ – те са с пластина с предпазител и накрайник, която при двата 

варианта има различна форма, (Диаграма 27, Диаграма 29).  
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Важни са показателите за дължината на металната част на ръкохватката при двата 

типа. При по-голям брой ножове от Тип IБ тя е в границите над 4,0 до 6,0 см. След това 

следват изделията, при които тази дължина е над 6 см. На последно място са 

екземплярите, при които тя е от 2,5 до 4,0 см, (Диаграма 24). 

При ножовете от Тип IIБ са оформени две групи изделия с еднакъв брой. 

Дължината на металната част на ръкохватката при едната варира от 8,2 до 10,0 см, а при 

другата - над 10,0 до 12,0 см. В трета група влизат ножове дълги над 12,0 см, (Диаграма 

26).  

Налице са различия при Вариант 1Б и Вариант 2Б независимо от тяхната 

принадлежност към Тип IIБ. Преобладаващият брой ножове при първия вариант са с 

дължина на металната част на ръкохватката от 8,2 до 10,0 см. На второ място са тези, при 

които тя е над 10,0 до 12,0 см, (Диаграма 28). Разликата при втория вариант се изразява 

в следното: преобладават ножове с дължина на металната част на ръкохватката над 10,0 

до 12,0 см. След това следват изделията при които тя е над 12,0 см, (Диаграма 30).  

Изменението на формата води до обособяването на отделни типове и варианти. 

То е определено от метрични показатели, които не са регламентирани. Те се налагат в 

практиката вследствие на обмяна на опит между отделните производствени центрове.  

 

Типологията, предложената в настоящето изследване, е изградена в зависимост от 

различията на формите на двете съставни части на всеки от ножовете - неговото острие 

и металната част на ръкохватката. 

Определени са два типа съобразно формата на острието. 

Тип IА. Гърбът на острието се проектира върху една дъга (Схема 5). 

Тип IIА. Гърбът на острието следва две дъги, които сключват помежду си тъп ъгъл 

(Схема 5). 

Осъществено е деление в зависимост от разположението на улеите и врязванията 

върху острието.  

Вариант 1А. Улеите или врязванията преминават по продължение на цялото 

острие (Схема 5).  

Вариант 2А. Улеите или врязванията започват от средата на острието и достигат 

до металната част на ръкохватката (Схема 5). 

Вариант 3А. Улеите или врязванията са разположени както при екземплярите от 

Вариант 1А и Вариант 2А (Схема 5).  

Вариант 4А. Улеите или врязванията минават по цялата дължина на острието, но 

са прекъснати и обикновено е освободено място, където е поставена украса (Схема 5а). 

Обособени са два типа, определени от формата на металната част на ръкохватката. 

Тип IБ. Металната част на ръкохватката представлява издатък, оформен чрез две 

скосявания на острието и в повечето случай заострен като шип (Схема 5).  

Tип IIБ. Металната част на ръкохватката представлява пластина със закрепени за 

нея предпазител и накрайник (Схема 5).  

Определени са и два варианта в зависимост от формата на пластината на ножовете 

от Тип IIБ. 

Вариант 1Б. Металната част на ръкохватката представлява пластина с 

правоъгълна или трапецовидна форма (Схема 5).  

Вариант 2Б. Металната част на ръкохватката е със сложна геометрична форма - 

нейните дълги страни са изрязани дъговидно (Схема 5).  

Не е възможно фиксирането на точни хронологически граници, в които са 

използвани отделните типове и варианти. Вероятно голяма част от изделията са 

произвеждани в местни работилници, разпръснати върху обширна територия. В някои от 

тях даден тип или вариант се налага в производството по-рано, а в други - по-късно. Те 
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функционират независимо една от друга. Съществуващият обмен е единственият 

регулатор на производството. Изделие от даден тип или вариант, изработено в един 

производствен център, се появява в по-отдалечен район и служи като модел за местните 

майстори. В зависимост от своите лични предпочитания и професионални умения те 

започват да го произвеждат, като извършват известни подобрения по свое усмотрение. 

То прониква в друг район, където местните майстори постъпват по аналогичен начин. 

Разпространението на ножовете обхваща голяма разноплеменна територия, в рамките на 

която не е създадена единна централизирана държава, притежаваща армия. Не е 

наложена необходимостта от унификация на оръжието чрез въвеждане на определени 

стандарти за неговите размери и форма.  

Производството на ножовете е подчинено на две трайни тенденции.  

Първата от тях има водеща роля. Изработката е съобразена със съществуващата 

местна традиция. Показателна в това отношение е формата на остриетата на ножовете, 

която остава непроменена.   

Втората тенденция е резултат от настъпилите изменения във военната тактика. Те 

са използвани масово като оръжие и тяхното производство търпи промени – увеличават 

се размерите на острието. Неговите параметри налагат необходимостта металната част 

на ръкохватката да се промени. Тя е издължена и завършва с накрайник.  

Развитието на ножовете, определено от тези две тенденции, би довело до 

постепенното стандартизиране на техните форма и размери. Този процес е прекъснат 

след установяването на Римското владичество. Настъпилите изменения във военното 

дело налагат нови образци оръжие. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

Характер на стила на украса и специфика 

 
Украсата, разположена върху остриетата на ножовете, е предмет на научни 

изследвания и са предложени различни тълкования относно нейния характер и идеен 

смисъл. Разсъжденията на отделните автори са изградени от техните преки наблюдения 

върху отделни образци или група от ножове, отличаващи се с богата орнаментация. 

Zenon Wozniak систематизира украсата и нейните елементи са включени в 

отделни групи (Wozniak 1974, 99-101). Предмет на неговото изследване са недостатъчен 

брой екземпляри, но предложения подход е положителен. Той служи за база, върху която 

изследователите изграждат своите научни твърдения за стила на украса, разположена 

върху остриетата на ножовете.  

Тя е разгледана в отделни изследвания. Орнаментацията е представена в нейната 

цялост – обърнато е внимание не само на тази от остриетата, но и на разположената върху 

металните части на ръкохватките и накрайници от ножници. Направен е опит да се 

очертае нейното развитие от най-обикновените елементи – врязванията до тяхното 

групиране в по-сложна орнаментална схема (Торбов 1997, 30-36). Установена е 

съществуващата връзка между украсата на ножовете и останалите представители на 

въоръжението и снаряжението, открито на територията на Северозападна България – 

върхове на копия, колани-верижки, токи от колан, шпори и юзди. Констатирано е, че 

отделните врязани елементи формират орнаментация, носеща белезите на самобитен 

художествен стил (Торбов 2005в, 693-700).  

Проблематиката за украсата на ножовете намира място в румънската и сръбската 

научна литература (Rustoiu 2006; Stalio 1986). Определени са нейните стилови 

особености, като е използван обемен археологически материал не само от територията 

на Румъния, но и от България (Rustoiu 2002, 57-61). В отделна публикация е установено 

сходството между орнаментацията на ножа от Piatra Craivii - кат. № II/29, табла XLI/6, 

(КАРТА 9/20) и тази на изделието от Mala Vrbica - кат. № III/10, табло XLVIII/5, (КАРТА 

11/2), (Rustoiu 2006). В научни изследвания, посветени на ножовете, открити на север от 

река Дунав, е разгледан характерът на тяхната украса. Обърнато е внимание на проблема 

за нейното митологично значение (Borangic 2009a; Sîrbu/Borangic 2016а; Sîrbu/Borangic 

2016b). 

 

В настоящето изследване е обобщена натрупаната информация за украсата на 

ножовете. Предложен е нов подход при нейното представяне въз основа на обстоен 

преглед на екземплярите, включени в каталога. Разгледани са последователно отделните 

елементи, чрез които е изпълнена. Те формират различни орнаменти – геометрични, 

флорални и зооморфни. При част от изделията е налице цялостна композиция, чийто 

конкретен идеен замисъл не може да бъде разтълкуван. 

Усилията на майсторите са насочени към усъвършенстване на ножовете с оглед 

на практическото им приложение. Тяхното украсяване е неделима част от сложния 

процес на изработка. Орнаментацията е разположена върху строго определена площ и 

нейните стиловите особености са подчинени на формата на отделните изделия. 

Украсата на тракийските ножове е съсредоточена обикновено само върху 

острието и са образувани отделни орнаменти. В зависимост от своето разположение те 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK2JCggfnQAhWBpCwKHecTBW4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F1143666%2FAbout_a_curved_dagger_discovered_at_Piatra_Craivii&usg=AFQjCNGQ-ZF9Ob-xKgNTJGZjnpDO2WLgSw&sig2=AhWXxunzX-UlBERMsjO0kA
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могат да бъдат определени като цялостен, централен и страничен. Първият от тях 

заема острието по неговото протежение. Вторият е фиксиран само върху средната му 

част. Третият се намират върху една от двете му половини – тази която включва върха и 

тази, която достига до металната част на ръкохватката.  

И трите орнамента – цялостният, централният и страничният са опростени или 

усложнени в зависимост от разнообразието на елементите, които ги образуват. Тези 

елементи са нанесени с инструмент – поансон. Върху неговата работна повърхност е 

моделирана тяхната форма и след удара тя се пренася върху едната или другата плоски 

страни на острието. Получените орнаменти често пъти са обогатени с допълнителни 

врязвания и се отличават със сложност и разнообразие. 

В зависимост от характер на изображението могат да бъдат обособени три 

отделни групи.  

 

Първа група. Геометрични орнаменти.  

Те са съставени от отделни елементи:  

вчукани точки - кат. № I/1, 10, 33, 35, 43, 99, 102, 105, 107, 138,  

табла I/1, III/2, VIII/1a, 3, X/4, XXII/1, XXIII/1, 4, XXIV/1, XXX/2;  

кат. № II/36, табло XLIII/1; 

къси резки – кат. № I/10, 45, 81, 126, табла III/2, XI/2, XVIII/2, XXVII/5;  

дъговидни врязвания – кат. № I/43, 116, 137, табла X/4, XXV/4, XXX/1а; 

кат. № II/7-9, 30, 34, табла XXXVI/1а, 2а, 3а, XLII/1, 5; 

врязани ъгли – кат. № I/103, 116, табла XXIII/2, XXV/4; 

вчукани триъгълници21 - кат. № I/1, 13, 37, 43, 64, 114, 116, 128, 137, 

табла I/1, IV/1, IX/1, X/4, XIV/5, XXV/2, 4, XXVIII/2, XXX/1а; 

врязани окръжности, голяма част от които са с обозначен център22- кат. № I/2, 6, 

14, 16, 18, 23-24, 27, 39-41, 43-44, 52, 65-67, 69, 72, 76, 79, 89, 92, 98, 102, 106, 114, 116, 

118-120, 122, 129, 133-134, 139-142, 144-145, 149, 160, 

табла I/2а, II/2, IV/2-3, 5, V/5, VI/1, 4а, IX/3, X/1-2, 4, XI/1, XII/4, XV/1-3, 5, XVI/2, 

XVII/1, 4а, XIX/5а, XX/3, XXI/5, XXIII/1, XXIII/5, XXV/2, 4, XXVI/1-3, XXVII/1, 

XXVIII/3, XXIX/2-3, XXX/3, 4а, XXXI/1, 2а, 4а, XXXII/1, XXXIII/1а, XXXIV/8а; 

кат. № II/7, 11, 14, 17, 22-23, 25, 29-30, 32, 34, 37-39, 41,  

табла XXXVI/1, XXXVII/2, XXXVIII/1, XXXIX/1, XL/1а-2а, XLI/2, 6, XLII/1, 3, 5, 

XLIII/2-4, XLIV/2а; 

кат. № III/10, 13, табла XLVIII/5, XLIX/5;  

кат. № V/1, табло LII/1. 

 

Изброените по горе елементи формират различните геометрични орнаменти. 

Орнамент от вчукани точки (Схема 6,1/1):  

цялостен и страничен (опростени) - кат. № I/1, табло I/1 – два реда от точки върху 

обратната страна на острието и върху половината, включваща върха; 

два централни (опростени) - кат. № I/35, табло VIII/3 – два реда от точки;  

централен (усложнен) - кат. № I/107, табло XXIV/1 – група от шест точки; 

                                                        
21 С вчукани триъгълници е ножът от Мала Vrbica, табло XLVIII/6, (КАРТА 11/2) – не е включен 

в настоящето изследване, тъй като е с малки размери (Stalio 1986, 33, cat. № 13, fig. 40). 
22 С врязани окръжности с обозначен център са двата ножа от Мала Vrbica, табло XLVIII/6, 

(КАРТА 11/2) и Vajuga, табло XLIX/6, (КАРТА 11/4) - не са включени в настоящето изследване, тъй като 

са с малки размери (Popović 1991, 165-176, сл. 4/8; Stalio 1986, 33, cat. № 13, fig. 40). 

С врязана окръжност с обозначен център е ножът от Furceni, табло LII/3, (КАРТА 10/1), 

(Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 19/2 - фотография: D. Topal). Двата ножа от Furceni и Trebujeni (КАРТА 10/2) 

(Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 34/4 – рисунка: D. Topal) съвпадат – един екземпляр е на снимката и на 

рисунката. 
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централен (усложнен) - кат. № II/36, табло XLIII/1 – два почти успоредни реда от 

точки; 

централен (усложнен), страничен (опростен) - кат. № I/99, табло XXII/1 – три 

точки, маркиращи местоположението на върховете на триъгълник и една точка върху 

половината на острието, разположена до металната част на ръкохватката; 

страничен (усложнен) – кат. № I/33, табло VIII/1– три реда от точки; 

страничен (опростен) - кат. № I/43, табло X/4 – две точки; 

страничен (опростен) - кат. № I/138; табло XXX/2 – ред от точки. 

 

Орнамент от къси резки, подредени в редове (Схема 6,1/2):  

страничен (усложнен) - кат. № I/10, табло III/2 – два реда от успоредни резки;  

два странични (опростени) – кат. № I/45, 81, табла XI/2, XVIII/2 – редове от къси 

резки върху обратната страна на остриетата.  

 

Орнамент от дъговидни врязвания (Схема 6,1/3):  

централен и страничен (усложнени) - кат. № II/30, табло XLII/1 – два реда от 

врязвания; 

централен (усложнен) - кат. № II/34, табло XLII/5 – три врязвания. 

 

Орнамент от ред къси резки, разположени косо една спрямо друга (Схема 6, 

1/4): 

страничен (опростен) – кат. № I/45, табло XI/2 – един ред;  

два странични (опростени) - кат. № I/126, табло XXVII/5 – два реда върху двете 

половини на острието. 

 

Орнамент от вчукани триъгълници, подредени в един ред (Схема 6, 2/1): 

централен (опростен), два странични (опростени) - кат. № I/43, табло X/4 – ред от 

три триъгълника в средната част на острието, ред от три триъгълника върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката и един триъгълник, върху другата 

половина, включваща върха;   

страничен (усложнен) - кат. № I/137, табло XXX/1а – ред от триъгълници, някои 

от тях са с украсени с гравирани дъговидни и елипсовидни резки - подобни не са 

използвани при останалите ножове, включени в изследването; 

страничен (опростен) - кат. № I/37, табло IX/1 – ред от триъгълници, разположен 

върху другата страна на острието;  

страничен (опростен) - кат. № I/64, табло XIV/5 – ред от триъгълници, върху 

половината на острието, обхващаща върха.  

 

Орнамент от вчукани точки, подредени в зигзаговидна линия (Схема 6, 2/2): 

страничен (опростен) - кат. № I/33, табло VIII/1а – разположен в улея на ножа. 

 

Орнамент от къси резки, подредени в зигзаговидна линия (Схема 6, 2/3): 

цялостен (усложнен) - кат. № I/120, табло XVI/3 - орнаментът е релефен и е 

разположен в улей;  

централен и два странични (усложнени) - кат. № I/35, табло VIII/3 - орнаментът е 

релефен и е разположен в улеите;  

страничен (опростен) - кат. № I/88, табло XIX/4; кат. № II/13, табло XXXVII/4 – 

зигзаговидна линия; 

централен (усложнен) и страничен (опростен) - кат. № I/14, табло IV/2 – първият 

е от две успоредни зигзаговидни линии, а вторият е от една;  
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страничен (усложнен) - кат. № I/160, табло XXXIV/8а - две успоредни 

зигзаговидни линии; 

два странични (усложнени), един страничен (опростен) - кат. № I/80, табло 

XVIII/1 – първият е от една, а вторият от две успоредни зигзаговидни линии - резките, 

образуващи всеки зигзаг, наподобяват раменете на триъгълник, тъй като между тях са 

поставени къси врязвания, маркиращи основата му, третият е от една зигзаговидна 

линия; 

три странични (опростени) - кат. № II/13-14, 38, табла XXXVII/4, XXXVIII/1, 

XLIII/3 – зигзаговедни линии върху двете половини на острието. 

 

Орнамент от вчукани ъгли, оформящи зигзаговидна линия помежду си 

(Схема 6, 2/4): 

страничен (усложнен) - кат. № I/103, табло XXIII/2. 

 

Орнамент от вчукани триъгълници, оформящи зигзаговидна линия помежду 

си23 (Схема 6, 2/5): 

страничен (усложнен) - кат. № I/1, 13, 37, 64, 69, 114, 116, 128,  

табла I/1, IV/1, IX/1, XIV/5, XV/5, XXV/2, 4, XXVIII/2 – разположен е само върху 

половината на острието, достигаща до металната част на ръкохватката. 

 

Орнамент от врязана окръжност с обозначен център – вчукана точка (Схема 

6, 3/1): 

централен (опростен) - кат. № I/39, 44, 72, табла IX/3, XI/1, XVI/2; кат. № II/37, 39, 

табло XLIII/2, 4 – врязана окръжност в средата на острието, при ножа с кат. № II/41, табло 

XLIV/2а отсъства обозначеният център, при изделието с кат. № I/44, табло XI/1 са 

врязани две концентрични окръжности; 

централен и страничен (опростени) - кат. № I/40, 139, 160, табла X/1, XXX/3, 

XXXIV/8а – окръжността от страничния орнамент е врязана само върху половината на 

острието, разположена до металната част на ръкохватката; при ножа с кат. № II/23, табло 

XL/2а – острието е повредено от корозията и наличието и местоположението на 

орнаментите са предполагаеми; 

страничен (опростен) - № I/92, табло XX/3 – окръжността е врязана върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. 

 

Орнамент от две концентрични врязани окръжности (Схема 6, 3/2): 

централен (усложнен) - кат. № I/14, 67, табла IV/2, XV/3 - отсъства обозначеният 

център – вчукана точка.  

 

Орнамент от две врязани окръжности с обозначен център – вчукана точка 

(Схема 6, 3/3):  

централен (усложнен) - кат. № I/41, табло X/2 – окръжностите са разположени 

една до друга в ред, перпендикулярен на извивката на гърба на острието;  

централен (усложнен) – кат. № I/43, 118, табла X/4, XXVI/1 – окръжностите са 

разположени една до друга в ред, почти успореден на извивката на гърба на острието.  

 

                                                        
23 С подобен страничен орнамент е и ножът от Мала Vrbica, табло XLVIII/6, (КАРТА 11/2). Той не 

е включен в изследването, тъй като е с малки размери (Stalio 1986, 33, cat. № 13, fig. 40). 
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Орнамент от три врязани окръжности с обозначен център - вчукана точка24 

(Схема 6, 3/4): 

централен (усложнен) - кат. № I/6, 119, табла II/2, XXVI/2 - окръжностите са 

разположени в ред, почти успореден на извивката на гърба на острието;  

два централни (усложнени) - № I/92, табло XX/3 - окръжностите са групирани в 

две двойки по три броя, всяка от тях е разположена в ред, почти успореден на извивката 

на гърба на острието;  

централен (усложнен) - кат. № I/18, 65, 144, табла IV/5, XV/1, XXXI/4а – 

окръжностите образуват орнамент с триъгълна форма.  

 

Орнамент от четири врязани окръжности с обозначен център - вчукана 

точка (Схема 6, 3/5):  

централен (усложнен) - кат. № I/102, табло XXIII/1 - две от окръжностите са 

успоредни на извивката на гърба на острието, а другите две са в ред, перпендикулярен 

на нея;  

централен (усложнен) – кат. № III/13, табло XLIX/5 - окръжности са подредени в 

ред, почти успореден на гърба на острието;  

цялостен (опростен) - кат. № I/24, табло VI/1 – окръжностите са разположени по 

протежение на острието.  

 

Орнамент от пет врязани окръжности с обозначен център - вчукана точка 

(Схема 6, 3/6): 

цялостен (усложнен) - кат. № II/17, табло XXXIX/1 - окръжностите са 

разположени върху острието на отделни интервали по неговата дължина, оръжието е 

повредено от корозията и формата и разположението на орнамента са предполагаеми. 

 

Орнамент от шест врязани окръжности с обозначен център - вчукана точка 

(Схема 6, 4/1):  

централен (усложнен) - кат. № I/122, табло XVII/1 - четири от окръжностите са 

успоредни на извивката на гърба на острието, а останалите две са перпендикулярни на 

нея;  

централен (усложнен) - кат № II/32, табло XLII/3 - четири от окръжностите са 

разположени две по две една над друга, останалите две са разположени в двата края на 

орнамента между така образувалите се два реда, при орнамента на ножа с кат № I/134, 

табло XXIX/3 отсъстват обозначените центрове.  

 

Орнамент от седем врязани окръжности с обозначен център - вчукана точка 

(Схема 6, 4/2): 

централен (усложнен) - кат. № II/30, табло XLII/1 – окръжностите са подредени в 

един ред и са свързани с врязване. 

 

Орнамент от вчукана точка с елементи, разположени радиално – Вариант 1 

(Схема 6, 4/3): 

цялостен (усложнен) - кат. № I/10, табло III/2 - четири точки с радиални резки; 

централен (усложнен) - кат. № I/138, 141, 146, 148, табла XXX/2, XXXI/1, 

XXXII/2a, 4a – вчукана точка с радиални резки. 

 

                                                        
24 С подобно разположение са врязаните окръжности, намиращи се върху ножа от Vajuga, Сърбия, 

табло XLIX/6, (КАРТА 11/4), който не е включен в каталога поради малките си размери (Popović 1991, 

165-176, сл. 4/8). 
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Орнамент от врязана окръжност с елементи, разположени радиално - 

Вариант 225, (Схема 6, 4/4). 

Орнамент от врязана окръжности с радиални резки, дъги и ъгли – Вариант 

2а, част от окръжностите са с обозначен център (Схема 6, 4/4-5): 

централен и страничен (усложнени) - кат. № I/129, табло XXVIII/3 – три врязани 

окръжности с радиални резки в средата на острието и други три върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката; 

централен (усложнен) - кат. № I/142, табла XXXI/2a – три врязани окръжности с 

обозначен център с радиални резки;  

централен (усложнен) - кат. № I/27, 69, 79, 89, 140, 145, 149,  

табла VI/4a, XV/5, XVII/4а, XIX/5а, XXX/4a, XXXII/1, XXXIII/1a; 

кат. № II/11, 25, табла XXXVII/2, XLI/2;  

кат. № V/1, табло LII/1 - врязана окръжност с радиални резки, дъги и ъгли. 

Централният (усложнен) орнамент на ножа с кат. № I/52, табло XII/4 също 

принадлежи на Вариант 2а. Средната част на острието е с врязани концентрични 

окръжности с обозначен център с радиални резки. До тях е разположена дъговидна резка, 

подобна на полумесец.  

Ножът с кат. № II/38, табло XLIII/3 притежава централен (усложнен) орнамент от 

Вариант 2а. Средната част на острието е с две концентрични врязани окръжности и 

разположени радиално на нея врязвания, оформящи розета. Успоредно на нея са 

разположени две врязани волути. 

 

Орнамент от врязана окръжност с радиални вчукани триъгълници - Вариант 

2б (Схема 6, 4/6):  

централен (усложнен) - кат. № I/116, 133, табла XXV/4, XXIX/2.  

Орнаментът и в двата си варианта се отличава със своята богата и стилна украса. 

Неизвестно е неговото значение. Вероятно той представлява слънчев или звезден 

символ. Вероятно върху ножа с кат. № I/52, табло XII/4 са представени слънцето и 

полумесецът.  

 

Орнамент от една или повече врязани окръжности с обозначен център – 

вчукана точка, свързани с резки или с разположени в близост врязвания - Вариант 

1 (Схема 6, 5/1): 

централен (усложнен) - кат. № I/16, табло IV/3 – окръжност, свързана с резка; 

централен (усложнен) - кат. № I/23, табло V/5 – в близост до три окръжности са 

поставени къси врязвания;  

централен (усложнен) - кат. № I/76, табло XVII/1 - в близост до две окръжности 

са поставени къси врязвания, трета е свързана с врязване с коси резки;  

централен (усложнен) - кат. № II/34, табло XLII/5 – три окръжности, разположени 

една до друга в редица, между тях са врязани дъги, оръжието е повредено от корозията 

и формата на орнамента е предполагаема. 

 

Орнамент от врязани окръжности, свързани помежду си с резки и 

образуващи фигура, подобна на ромб - Вариант 2, част от окръжностите са с обозначен 

център – вчукана точка (Схема 6, 5/2): 

                                                        
25 Острието при ножа от Молдова, произхождащ от Furceni, таблo LII/3, (КАРТА 10/1) е с една 

врязана окръжност с обозначен център с разположени радиално на нея резки (по Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 

19/2 - фотография: D. Topal). Двата ножа от Furceni и Trebujeni, (КАРТА 10/2), (Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 

34/4 – рисунка: D. Topal) съвпадат - един екземпляр е на снимката и на рисунката. 
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централен (усложнен) - кат. № I/98, 114, 120, табла XXI/5, XXV/2, XXVI/3 - 

врязванията продължават от разположените странично окръжности към върха на 

острието и металната част на ръкохватката, някои от тях са украсени с къси резки.  

 

Три орнамента, включени в обща геометрична конфигурация – Вариант 3, 

централният представлява фигура, подобна на ромб (Схема 6, 5/3). 

При ножовете с кат. № II/29, табло XLI/6; кат. № III/10, табло XLVIII/5 - 

централният орнамент е фланкиран от два странични, съставени от врязани окръжности 

с обозначен център, от тях тръгват врязвания, които са украсени допълнително с резки. 

Вероятно при ножа с кат. № I/66, табло XV/2 две от резките, свързващи окръжностите 

във фигура, подобна на ромб, са заличени от корозията. 

Централният орнамент играе ролята на свързващо звено спрямо другите два, 

разположени почти симетрично спрямо него. Създадената орнаментална композиция 

има символично значение, което понастоящем не може да бъде разгадано. 

Украсата на ножовете се отличава със своето многообразие. Пример са две от 

изделията. Средната част на едното от тях е с хоризонтално врязване, подобно на връх 

на стрела - кат. № I/107, табло XXIV/1. Централния орнамент на другият нож 

представлява съвкупност от множество разнообразни врязвания – кат. № II/24, табло 

XLI/1.  

 

Втора група. Флорални орнаменти. 

Представители на тази група са само две изделия. Украсата е изпълнена с 

врязване, не е използван определен инструмент - поансон и е невъзможно да бъдат 

отчетливо разграничени отделни елементи. Оформените орнаменти се отличават със 

своята специфика. 

С особено богата украса е оръжието с кат. № I/8, табло II/4а-б. Половината на 

острието, разположена до металната част на ръкохватката, е със златна пластина, 

апликирана в улея. Тя е с врязан растителен орнамент (Схема 6, 5/4). Начинът, по който 

е изпълнен, свидетелства за големия професионален опит на майстора, осъществил 

гравирането. 

При ножа с кат. № I/18, табло IV/5 орнаментът е врязан в улея, разположен до 

металната част на ръкохватката (Схема 6, 5/5). Той е изработен с умение и с вещина са 

предадени отделните детайли. До орнамента е разположено врязване с радиални резки, 

а извън улея в централната част на острието, са поставени три врязани окръжности с 

обозначен център. Те са подобни на орнаментите от първата група и по начина на 

изпълнение и в стилово отношение се различават от врязания растителен орнамент. 

Възможно е да са поставени по-късно върху острието.  

 

Трета група. Зооморфни орнаменти.  

Те са съставени от отделни елементи - врязана окръжност с обозначен център, 

вчукана точка, дълго врязване и къса резка. Върху остриетата на част от ножовете е 

представена главата на животно. Тя е очертана с резки или с врязана окръжност, а с 

вчукана точка е обозначено окото (Схема 6, 6/1-2): 

кат. № I/27, 39, 140, 146, 149,  

табла VI/4a, IX/3, XXX/4а, XXXII/2а, XXXIII/1а;  

кат. № II/10-11, 25, 30, табла XXXVII/1a-2, XLI/2, XLII/1. 

При част от изделията орнаментът е повреден от корозията – кат. № I/89, 100, 145, 

табла XIX/5а, XXII/2, XXXII/1. 

Изказано е предположението, че върху ножа с кат. № I/27, табло VI/4a, е 

изобразена змия и улеят символизира нейното тяло (Радославова 2005, 278-279, обр. 2а-
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б). По-правдоподобно е твърдението, че е представена глава на птица и завършекът на 

улея представлява нейната човка. Свидетелство е развитието на орнаментацията при 

останалите ножове със зооморфна украса, включени в каталога. С дълбоко врязване е 

представено тялото на птицата, а крилете са оформени с резки (Схема 6, 6/3-5): 

кат. № I/2, 45, 79-80, 90, 106, 160, 

табла I/2а, XI/2, XVII/4a, XVIII/1, XX/1a, XXIII/5, XXXIV/8a; 

кат. № II/13-14, табла XXXVII/4, XXXVIII/1. 

Остриетата при част от ножовете са повредени от корозията и не личат добре 

изображенията: 

кат. № I/34, 48, 143, табла VIII/2а, XII/1, XXXI/3; 

кат. № II/6, 15, 44, табла XXXV/6, XXXVIII/2a, XLIV/5.  

Част от изделията се открояват от останалите с особено богата и детайлна украса. 

При ножа с кат. № I/79, таблo XVII/4а, изображението се отличава с реалистичното 

представяне на двете птици, като акцентът е поставен върху главите им (Схема 10/4). С 

богата орнаментация е изделието с кат. № I/80, табло XVIII/1. Образът е обогатен с 

извивка над всяка от главите на птиците, подобна на качулка, човките са обозначени с 

по две врязвания. Изображението върху ножовете с кат. № I/90, табло XX/1а, кат. № 

II/13-14, табла XXXVII/4, XXXVIII/1, е сходно на представеното върху острието на 

екземпляра с кат. № I/79, таблo XVII/4а, но се различава от него със схематизъм. Същото 

важи и за изделията с кат. № II/22, 37, 39, табла XL/1a, XLIII/2, 4. Телата на птиците са 

обозначени само с по едно врязване. То е обогатено с врязани окръжности с обозначен 

център, разположени в непосредствена близост до птиците. 

Орнаментите, включващи изображенията на птици или само на главите им, са 

съчетани в пространствено отношение с орнамента от врязана окръжност с обозначен 

център – вчукана точка и с орнаментите от вчукана точка или врязана окръжност с 

елементи, разположени радиално. Оформена е единна и цялостна композиция (Схема 6, 

6/5): 

кат. № I/2, 39, 79, 106, 140, 145-146, 149, 

табла I/2а, IX/3, XVII/4а, XXIII/5, XXX/4a, XXXII/1-2a, XXXIII/1a;  

кат. № II/11, 22, 25, 37, 39,  

табла XXXVII/2, XL/1a, XLI/2, XLIII/2, 4.   

 

Врязаната окръжност, украсена допълнително, при ножовете с кат. № I/79, 89, 140, 

145-146, 149, табла XVII/4а, XIX/5a, XXX/4a, XXXII/1-2a, XXXIII/1a; кат. № II/11, 25, 

табла XXXVII/2, XLI/2, представя слънцето (Схема 6, 6/5). Композицията на два от 

ножовете – кат. № I/2, 79, табла I/2а, XVII/4а, разгадава смисъла на изображението - 

птиците с разперили крила, летят към слънчевия диск. То се превръща в символ, 

изразяващ определена идея. Неизвестна е нейната същност - тя ще остане неразгадана. 

В зависимост от сложността на изобразяване са обособени пет варианта на 

орнаменталната композиция. Разделянето е затруднено от обстоятелствата, че 

изображението при част от ножовете, е повредено от корозията. 

 

Първи вариант. Той е опростен – представена е глава на птица и пред нея е 

врязана окръжност с елементи, разположени радиално (Схема 6, 6/1): 

кат. № I/27, 140, 149, 

табла VI/4a, XXX/4a, XXXIII/1a.  

Две от изображенията са повредени от корозията - № I/89, 145, табла XIX/5а, 

XXXII/1 и само се предполага, че са от този вариант. В края на единият от улеите на ножа 

с кат. № I/145, табло XXXII/1 е поставен орнамент, съставен от няколко врязвания. 
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Неизвестен е характерът му - дали е зооморфен или представлява геометрична 

конфигурация.  

 

Втори вариант. Той притежава по-голям елемент на сложност – представени са 

две глави на птици. Между тях e врязана окръжност или е вчукана точка. Някои от тях 

са украсени с радиални елементи (Схема 6, 6/2): 

кат. № I/39, 146, табла IX/3, XXXII/2a;  

кат. № II/11, 25, табла XXXVII/2, XLI/2. 

Спорна е принадлежността към варианта на изображението на ножа с кат. № I/100, 

таблo XXII/2, тъй като острието му е повредено от корозията. При изделията с кат. № 

II/10, 30, табла XXVII/1a, XLII/1 отсъства врязан орнамент между главите. Украсата на 

оръжието с кат. № I/116 табло XXV/4 се отличава от тази на останалите. Неизяснена е 

същността на двата орнамента, разположени около централния – дали са зооморфни или 

геометрични. 

 

Трети вариант. При него е налице схематично изображение на тела на птици, 

представени с няколко резки (Схема 6, 6/3):  

кат. № II/22, 37, 39, табла XL/1а, XLIII/2, 4. 

То е обогатено с врязани окръжности с обозначен център. Те са разположени в 

непосредствена близост до птиците. Не подлежат на определяне изображенията на три 

от ножовете - кат. № II/7-9, табло XXXVI/1, 2а, 3а – дали са зооморфни или геометрични.  

 

Четвърти вариант. Той се характеризира с наличието на изображения на тела на 

птици, но между тях отсъства орнамент (Схема 6, 6/4):  

кат. № I/48, 80, 90, табла XII/1, XVIII/1, XX/1a;  

кат. № II/13-14, 44, табла XXXVII/4, XXXVIII/1, XLIV/5. 

Украсата върху острието на ножа с кат. № I/80, табло XVIII/1 се отличава с голяма 

детайлност. Символичната връзка между образите на двете птици е подчертана със 

зигзаговидна линия, която ги свързва. Те формират цялостната композиция, към която 

са присъединени и орнаментите, разположени в близост до улеите. 

 

Пети вариант. Той е най-сложен и притежава редица детайли, които обогатяват 

изображението (Схема 6, 6/5):  

кат. № I/2, 79, 106, 160, табла I/2а, XVII/4а, XXIII/5, XXXIV/8а. 

При ножа с кат. № I/79, табло XVII/4а, стиловата връзка между образите на 

птиците е допълнително подчертана с орнамент, разположен под врязаната окръжност 

(Схема 6, 6/5). 

 

При определянето на типологията на ножовете са обособени четири варианта в 

зависимост от местоположението на улеите и врязванията върху остриетата. При голяма 

част от екземплярите, принадлежащи към определен вариант, то е в пряка връзка с 

оформените орнаменти. Специфичната форма на улеите и по-тесните врязвания предава 

цялостен и завършен вид на орнаментацията.  

Вариант 1А. Улеите или врязванията преминават по продължение на цялото 

острие (Схема 5): 

кат. № I/16, 114, 116, 119-120, табла IV/3, XXV/2, 4, XXVI/2-3; кат. № II/24, табло 

XLI/1 – орнаментите са разположен непосредствено над улея; 

кат. № I/122, табло XXVII/1 – орнаментът е между двата улея; 
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кат. № I/118, табло XXVI/1 – орнаментът е от две врязани окръжности с обозначен 

център - едната е в самия улей, а другата е на границата между него и останалата част на 

острието. 

Вариант 2А. Улеите или врязванията започват от средата на острието и достигат 

до металната част на ръкохватката (Схема 5):  

кат. № I/1, 24, 37, 40, 76, 103, 106, 126, 128-129, 138-139, 160, 

табла I/1, VI/1, IX/1, X/1, XVII/1, XXIII/2, 5; XXVII/5, XXVIII/2-3; XXX/2-3, 

XXXIV/8а; кат. № II/30, табло XLII/1 – орнаментите са разположени под улеите или 

врязванията в близост до тях26. 

Особено добре е изразена връзката между улея и украсата при ножа с кат. № I/160, 

табло XXXIV/8а. Едната врязана зигзаговидна линия е разположена в него, а другата е 

върху острието, но е успоредна. Същото важи и за част от изделията, които са украсени 

със зигзаговиден орнамент. Той се намира под улеите или врязванията - кат. № I/1, 37, 

69, 103, 128, табла I/1, IX/1, XV/5, XXIII/2, XXVIII/2. 

Вариант 3А. Улеите или врязванията са разположени както при екземплярите от 

Вариант 1А и Вариант 2А (Схема 5):  

кат. № I/23, 66, табла V/5, XV/2; 

кат. № II/29, 34, 36, табла XLI/6, XLII/5, XLIII/1 - украсата е врязана над единия 

улей, съвсем близо до другия.  

 

Вариант 4А. Улеите или врязванията минават по цялата дължина на острието, но 

са прекъснати и обикновено е освободено място, където е поставена украса (Схема 5):  

кат. № I/45, 64, 142, табла XI/2, XIV/5, XXXI/2а; кат. № II/14, табло XXXVIII/1 - 

орнаментите са разположени непосредствено под улеите и врязванията; 

кат. № II/13, табло XXXVII/4 - орнаментът е непосредствено над улея;  

кат. № I/80, табло XVIII/1 - орнаментът е под и над улеите.  

Върху ножа с кат. № I/133, табло XXIX/2 са поставени къси резки, 

перпендикулярни на тесните улеи. Те допълват и подчертават значимостта на 

централния орнамент. Украсата на ножа с кат. № I/18, табло IV/5 се отличава от тази на 

останалите изделия. Орнаментът е врязан в улея, разположен до металната част на 

ръкохватката – показана е пряката връзка между тях.  

Орнаментацията на ножовете с кат. № I/35, 92, табла VIII/3, XX/3 също 

потвърждава съществуващата връзка между местоположението на улеите и украсата. 

Единият от тях е изкован така, че минава по протежение на цялото острие. Успоредно на 

този улей са разположени останалите два, като той се намира между тях. Първият 

обхваща участъка от най-широката част на острието до мястото, където то преминава в 

ръкохватка. Вторият тръгва от върха и достига до най-широката му част. Майсторът е 

трябвало да спази съществуващата традиция и да разположи централния орнамента в 

средата на острието. За да не прекъсва улея, който минава по протежението му, той 

врязва вместо един два орнамента. Те са оформени така, че от едната им страна е 

разположен по един улей. Може да бъде осъществена мислена реконструкция на всеки 

един от двата ножа, като се съединят двата врязани орнамента и се преместят заедно с 

тях прилежащите им улеи. При това сливане се получава един общ орнамент с два улея, 

симетрични един спрямо друг. Оръжията вероятно са изработени и украсени в една 

оръжейна работилница. Те са орнаментирани като екземплярите от Вариант 4А. При него 

врязаният орнамент заема централно място върху острието и от двете му страни се 

намира по един улеи (Торбов 1997, 32). 

                                                        
26 С украса, разположена под врязването, е и ножът от Mala Vrbica, табло XLVIII/6, (КАРТА 11/2) 

който не е включен в настоящето изследване поради малките си размери (Stalio 1986, 33, cat. № 13, fig. 40). 
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Пример за съществуващата връзка между местоположението на улеите и украсата 

е ножът с кат. № I/141, табло XXXI/1. Орнаментът е разположен и върху другата 

(обратната) страна на острието. Нейната средна част е с врязана окръжност с обозначен 

център. Тя е оградена от дъга, която се явява продължение на врязването, разположено 

върху половината, обхващаща върха. Другата половина е с тесен улей и оръжието може 

да бъде отнесено също към Вариант 4А. Орнаментацията върху другата страна на 

острието се явява разновидност на тази, която е разположена върху лицевата27.  

В някои случай връзката между украсата и местоположението на улеите не е 

пряка, а косвена. Другата (обратната) страна на острието на ножа с - кат. № I/37, табло 

IX/1, е с вчукани триъгълници. Те са разположени на същото място, където върху 

лицевата част е изкован улея. Той е ограден със зигзаговиден орнамент, съставен от 

подобни вчукани триъгълници. При два от ножовете с кат. № I/45, 81, табла XI/2, XVIII/2, 

другата (обратната) страна на острието е с резки, които са разположени дъговидно. 

Тяхното разположение е като това на улея върху лицевата част. Същото важи и за 

украсата на ножа с кат. № I/1, табло I/1. Тя се състой от вчукани с остър предмет точки. 

Те са разположени дъговидно върху другата (обратната) страна на острието.  

По оригинален начин е украсен ножът с кат. № I/102, табло XXIII/1, който е без 

улей. Върху острието са вчукани четири реда от точки, два от които са разположени 

успоредно и в непосредствена близост до извивката на гърба му. Вероятно с тях е 

обозначено мястото, където би трябвало да се намира улей. Ножовете с кат. № I/114, 116, 

табло XXV/2, 4 са от Вариант 1A. Врязаният зигзаговиден орнамент заема мястото, 

където при изделията от Вариант 3A е разположен улей. Ножовете с кат. № I/126, 137, 

табла XXVII/5, XXX/1а са от Вариант 2A. Мястото на украсата върху половината, 

обхващаща върха, е подобно на това, където при ножовете от Вариант 4A се намира улей 

или врязване.  

 

Украсата на предпазителите и накрайниците на металните части на ръкохватките 

е по-еднообразна в сравнение с тази от остриетата поради различната форма на площта, 

върху която е разположена. Тя обикновено е изпълнена чрез врязвания: 

кат. № I/4, 6-7, 11-12, 38-39, 41, 48, 54-55, 58, 64, 88-89, 100, 102, 137, 139-142, 144-

149, 160,  

табла I/3, II/2, 3а, III/3-4a, IX/2a-3, X/2, XII/1, XIII/1-2, 5, XIV/5, XIX/4-5a, XXII/2, 

XXIII/1, XXX/1а, в, 3, 4а, XXXI/1, 2а, 4a, XXXII/1, 2a, 3a, 4a, в, XXXIII/1a, XXXIV/8а; 

кат. № II/6-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25, 30, 37, 39, 51-52, 

табла XXXV/6, XXXVI/1-2a, XXXVII/1a-2, 4, XXXVIII/1, 3а, XXXIX/1, 3-4, 

XL/1a-2а, XLI/2, XLII/1, XLIII/2, 4, XLVI/1-2. 

Част от ножовете са добре запазени и личат оформени улеи и пръстени, 

обхващащи цялата повърхност. Перпендикулярно на тях са нанесени тънки резки, 

успоредни една на друга (Схема 6, 7/1): 

кат. № I/12, 54, 88-89, 100, 137, 141, 145, 148-149, 

табла III/4a-б, XIII/1, XIX/4-5a, XXII/2, XXX/1a, в, XXXI/1, XXXII/1, 4a, в, 

XXXIII/1a; 

кат. № II/13-14, табла XXXVII/4, XXXVIII/1. 

Върху предпазителя на ножа с кат. № I/89, табло XIX/5а са направени пръстени и 

улеят е по-дълбок. В него е апликирана бронзова пластина. Два ножа - кат. № IV/4-5, 

табла L/4, LI/1 са с редуващи се пръстени и улеи. 

                                                        
27 Между двата тесни успоредни улея, разположени върху другата (обратната) страна на острието 

на оръжието от Piatra Craivii, е поставен орнамент съставен от две дъги, чиито краища се допират (КАРТА 

9/20), (по Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 11/1 - фотография: V. Sîrbu; fig. 31/6 – рисунка: C. Istrate).  
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Връзката между украсата на предпазителите и накрайниците с тази на острието е 

налице само в отделни случай. Предпазителят на оръжието с кат. № I/144, табло XXXI/4а 

е с къси успоредни резки, подредени в зигзаговидна линия (Схема 6, 7/2). Той е подобен 

на този, който се намира върху остриетата на част от изделията - кат. № I/14, 80, 88, 160, 

табла IV/2, XVIII/1, XIX/4; XXXIV/8а; кат. № II/13-14, 38, табла XXXVII/4, XXXVIII/1, 

XLIII/3. 

Върху елипсовидните пластини на накрайниците на част от оръжията са врязани 

окръжности с обозначен център – вчукана точка (Схема 6, 7/3):  

кат. № I/43, 48, 100, 148, табла X/4, XII/1, XXII/2, XXXII/4a; 

кат. № II/30, табло XLII/1. 

Със същите са украсени и остриетата на голяма част от ножовете. Използван е 

един общ стил при украсяването, както на острието, така и на металната част на 

ръкохватката. Ограничената площ и формата на предпазителите и накрайниците налагат 

спецификата на орнаментиране – врязвания, които очертава улеи и пръстени, обхващащи 

цялата повърхност.  

 

Върху главите на нитовете на част от ножовете е оформена украса. Тя е изпълнена 

чрез врязване. Обособени са два орнамента.  

Кръстовиден орнамент (Схема 6, 7/4):  

кат. № I/48, 137, 140, 145,  

табла XII/1, XXX/1а, 4а, XXXII/1;  

кат. № II/7, 10, 13, табла XXXVI/1, XXXVII/1а, 4.  

 

Орнамент от радиални резки (Схема 6, 7/5):  

кат. № I/11, 141, 146, 148-149; 

табла III/3, XXXI/1, XXXII/2а-4а, XXXIII/1а.  

С по-различна украса е само един от ножовете. Върху главата на единият от 

нитовете има шест врязвания, разположени косо, едно спрямо друго така, че образуват 

ъгъл. Те са подобни на разположените върху предпазителя – кат. № I/144, табло XXXI/4а.  

Особена форма притежават главите на нитовете на един от ножовете – кат. № I/6, 

табло II/2. Те са оформени пластично и наподобяват розета. Върху елементите от нетраен 

материал при едно от изделията – кат. № I/31, табло VII/4 са поставени две продълговати 

пластини. Едната от тях е украсена с гравирана линия и напречни врязания. 

Украсата върху главите на нитовете е подчинена на желанието на майсторите да 

орнаментират всеки елемент от металната част на ръкохватката. При част от изделията 

тя е изпълнена със същата техника, с която са украсени предпазителите и накрайниците 

– врязване. Специфичната форма на площта, която е орнаментирана, не позволява да 

бъде постигнато пълно сходство. То е налице само при едно от оръжията - кат. № I/144, 

табло XXXI/4а. При него, както бе отбелязано по-горе, съществува прилика между 

орнаментацията на главата на нита с тази от предпазителя. 

С особено богата украса се отличават два ножа от Румъния. Те са украсени в един 

и същи стил. Върху металната част на ръкохватката на едното от оръжията е закрепен с 

три нита железен елемент със сложна геометрична форма - кат. № II/15, табло 

XXXVIII/2a. Той е с релефен орнамент, обогатен със седем врязани окръжности с 

обозначен център. Другият нож е с подобен железен елемент - кат. № II/9, табло 

XXXVI/3а. Двата му края са с релефен орнамент, украсен с по две врязани окръжности с 

обозначен център. Главите на трите нита са с резки. Двата елементи на ножовете са с 

елипсовидна пластина, подобна на тази от накрайниците на останалите екземпляри. Те 

са орнаментирани с врязани окръжности с обозначен център. 
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Накрайниците от ножници са с украса, оформена върху лицевата им страна. В 

зависимост от своето разположение орнаментите са централен и страничен. Първият е 

поставен върху най-широка част на пластината. Вторият заема останалата площ. И двата 

орнамента – централният и страничният са опростени или усложнени в зависимост от 

разнообразието на елементите, които ги образуват. Те, подобно на тези от острието, са 

нанесени с инструмент - поансон - върху неговата работна повърхност е моделирана 

тяхната форма и след удара тя се пренася върху пластината на накрайника. Получените 

орнаменти са обогатени с допълнителни врязвания и се отличават със сложност и 

разнообразие. 

В зависимост от характер на изображението орнаментите са обособени в една 

група – геометрична. Те са съставени от отделни елементи, подобни на използваните 

при украсата на остриетата:  

врязвания, оформени така, че обхващат почти цялата ширина на накрайниците - 

кат. № I/27, 34, 38, 79, 137, 140, 142, 144, 146-149, 153-157, 160, 

табла VI/4б, VIII/2б, IX/2б, XVII/4б, XXX/1б, 4б, XXXI/2б, 4б, XXXII/2б, 3б, 4б, 

XXXIII/1б, XXXIV/1-5, 8б;  

кат. № II/9, 15-16, 43, табла XXXVI/3б, XXXVIII/2б-3б, XLIV/4; 

кат. № IV/11, табло LI/7; 

врязвания, които са по-широки и образуват улеи -  

кат. № I/38, 79, 146-147, 149,  

табла IX/2б, XVII/4б, XXXII/2б-3б, XXXIII/1б;  

вчукани точки - кат. № I/142, табло XXXI/2б; 

къси резки – кат. № I/79, табло XVII/4б; 

врязани дъги - кат. № I/142, табло XXXI/2б; 

вчукани триъгълници - кат. № I/142, табло XXXI/2б; 

врязана окръжност с обозначен център - кат. № I/89, 146, табла XIX/5б, XXXII/2б.  

 

Изброените елементи формират различни геометрични орнаменти. 

Орнамент от успоредни врязвания, образуващи отделни полета (Схема 6, 8/1): 

централен (усложнен) - кат. № I/27, табло VI/4б – поле от няколко успоредни 

врязвания; 

два централни (усложнени) - кат. № I/89, 149, табла XIX/5б, XXXIII/1б – всеки от 

двата орнамента е с широко врязване (улей) и разположени успоредно на него резки; 

централен и три странични (усложнени) - кат. № I/137, табло XXX/1б - всеки от 

четирите орнамента се състои от три успоредни врязвания; 

централен и страничен (усложнени) - кат. № I/38, табло IX/2б – всеки от 

орнаментите е от широко врязване (улей) и разположени успоредно на него резки; 

централен (усложнен) и страничен (опростен) - кат. № I/146, табло XXXII/2б – 

централният е съставен от две широки врязвания (улеи) с успоредни на тях резки, а 

страничния от две врязвания; 

централен (усложнен) - кат. № I/144, 147, табло XXXI/4б, XXXII/3б; кат. № II/9, 

табло XXXVI/3б – четири успоредни врязвания; 

централен и страничен (опростени) - кат. № I/153, табло XXXIV/1; кат. № IV/11 

табло LI/7 – две или три успоредни врязвания; 

централен и страничен (усложнени), страничен (опростен) - кат. № I/154, 156, 

табло XXXIV/2, 4 – няколко успоредни врязвания; 

централен и страничен (усложнени) - кат. № I/155, 157, табло XXXIV/3, 5 – 

няколко успоредни врязвания; 

страничен (усложнен) - кат. № I/148, табло XXXII/4б – състои се от множество 

успоредни врязвания. 
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Отделните полета при три от изделията са разположени в двата срещуположни 

края на пластината – кат. № I/153, 155, 157, табло XXXIV/1, 3, 5. При други две са 

оформени и в нейната средна част – кат. № I/154, 156, табло XXXIV/2, 4.  

 

Орнамент от вчукани точки (Схема 6, 8/2): 

страничен (опростен) - кат. № I/142, табло XXXI/2б – ред от вчукани точки. 

 

Орнамент от къси успоредни резки (Схема 6, 8/3): 

централен (усложнен) - кат. № I/79, табло XVII/4б – оформени са отделни полета, 

разположени почти перпендикулярно едно на друго. 

 

Орнамент от дъговидни врязвания (Схема 6, 8/4):  

страничен (усложнен) - кат. № I/142, табло XXXI/2б – врязванията са разположени 

от двете страни на изрязването, оформено върху пластината. 

 

Орнамент от врязвания, образуващи ред от ромбове (Схема 6, 8/5):  

страничен (усложнен) - кат. № I/142, табло XXXI/2б – през реда от ромбове 

преминава една врязана линия, която на края завършва с две резки, образуващи ъгъл. 

 

Орнамент от вчукани триъгълници, подредени в един ред (Схема 6, 8/6): 

централен (усложнен) - кат. № I/142, табло XXXI/2б.  

 

Oрнамент oт къси резки, подредени в зигзаговидна линия (Схема 6, 8/7): 

централен (усложнен) - кат. № I/2, 142, 144, табла I/2б; XXXI/2б, 4б; кат. № II/9, 

табло XXXVI/3б;  

централен и страничен (усложнени) - кат. № I/154, табло XXXIV/2. 

 

Орнамент от успоредни врязвания, образуващи ромбове (Схема 6, 9/1): 

централен и страничен (усложнени) - кат. № II/15, табло XXXVIII/2б. 

 

Орнамент от две врязани окръжност с обозначен център – вчукана точка 

(Схема 6, 9/2): 

централен (усложнен) - кат. № I/146, табло XXXII/2б.  

 

Орнамент от три врязани окръжности с обозначен център – вчукана точка 

(Схема 6, 9/3): 

централен (усложнен) - кат. № I/89, табло XIX/5б.  

 

В някой случай отделните орнаменти са комбинирани и оформят геометрична 

композиция28:  

групиране на два централни орнаменти – един орнамент от къси резки, подредени 

в успоредни зигзаговидни линии и един от успоредни врязвания - кат. № I/144, 154, табла 

XXXI/4б, XXXIV/2 (Схема 6, 9/4-5); 

групиране на централни орнаменти – един от две врязани окръжности с обозначен 

център – вчукана точка и два, състоящи се от широко врязване (улей) и разположени 

успоредно на него резки - кат. № I/146, табло XXXII/2б, (Схема 6,9/2);  

                                                        
28 По-широкият край на накрайникът от Piatra Craivii е с четири двойки успоредни врязвания. 

Между тях са разположени коси резки (КАРТА 9/20), (по Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 31/5 - рисунка: C. 

Istrate).  
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групиране на централни орнаменти – един от три врязани окръжности с обозначен 

център – вчукана точка и два, състоящи се от с широко врязване (улей) и разположени 

успоредно на него резки - кат. № I/89, табло XIX/5б, (Схема 6,9/3); 

Накрайникът с кат. № I/79, табло XVII/4б е с разнообразна и сложна украса. 

Групирани са три орнамента – първият е от къси успоредни резки; вторият е от резки, 

подредени в зигзаговидна линия; третият е от успоредни врязвания, образуващи полета. 

Оформени са три улея, разположени така, че оформят страните на триъгълник. В 

широкия край на пластината е оградено правоъгълно пространство, украсено от 

успоредни резки, групиращи отделни полета (Схема 6, 8/3, 7).  

С особено богата украса се отличава накрайникът с кат. № I/142, табло XXXI/2б. 

Неговата геометрична композиция е съвкупност от няколко орнамента - първият е от 

успоредни врязвания, образуващи поле; вторият е от вчукани точки, подредени в един 

ред; третият е от дъговидни врязвания, разположени от двете страни на изрязването на 

пластината; четвъртият е от врязвания, формиращи ред от ромбове - през него преминава 

врязана линия; петият е от вчукани триъгълници, подредени в един ред; шестият е от 

къси резки, оформящи зигзаговидна линия (Схема 6, 8/1-2, 4-6). Вероятно през изреза се 

е виждало острието. Неговите орнаменти от врязани окръжности с обозначен център и 

радиални резки допълват украсата на ножницата. Изработката и украса изискват особени 

умения и изделията, украсени по този начин са рядкост. Вторият накрайник с подобно 

изрязване е с два допълнителни овални отвора, оформени върху по-широкия му край – 

кат. № I/159, табло XXXIV/7б. 

С отделни врязвания е украсена другата (обратната) страна само на няколко 

накрайника - кат. № I/59, 79, 90, табла XIII/6, XVII/4б, XX/1б. Мястото около отворите, 

през които е минавал елементът, свързващ двата им края, е с дъговидни резки. Те се 

допират и образуват фигура, подобна на елипса. 

Констатирано бе, че орнаментите от накрайниците на ножници формират една 

група – геометрична. Единственото изключение е украсата на накрайника с кат. № II/15, 

табло XXXVIII/2б. Тясната част завършва с пластично оформена глава на животно. 

Очите са оформени чрез две врязани окръжности с обозначен център.  

 

Украсата на остриетата на ножовете се състой от разнообразни орнаменти. Те са 

обособени според характера на изображенията на три групи – геометрична, флорална и 

зооморфна.  

Цялостният орнамент при първата от тях съществува в две разновидности - 

опростен и усложнен. Той е разположен по протежение на острието. Негови 

представители са орнаментите от вчукани точки и от къси резки, подредени в 

зигзаговидна линия. При формирането му взимат участие орнаментите от врязана 

окръжност с обозначен център – вчукана точка и от вчукана точка с елементи, 

разположени радиално. Те са поставени върху различни участъци от острието. Налице е 

развитие на цялостния орнамент по отношение на неговия стил – от по-опростените 

елементи като вчукана точка към по-сложните - врязана окръжност с обозначен център 

и вчукана точка с отделни елементи, разположени радиално.  

Направените изводи важат и за централният орнамент. Той също е познат в две 

разновидности - опростен и усложнен. При неговото формиране участват орнаментите 

състоящи се от една, две, три, четири, шест и седем врязани окръжности с обозначен 

център; от две концентрични врязани окръжности; от вчукана точка или врязана 

окръжност с елементи, разположени радиално. Тяхното разнообразие е свидетелство за 

професионализъм и творческо мислене. Групирането на изброените по-горе орнаменти 

води до формирането на геометрична конфигурация. Тя е представена от централния 

усложнен орнамент, съставен от врязани окръжности, част от които са с обозначен 
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център и са свързани помежду си с резки и образуват фигура, подобна на ромб. Тяхното 

групиране представя в синтезиран вид развитието на геометричната украса, поставена 

върху остриетата на ножовете. Централния орнамент също бележи развитие в стилово 

отношение. Налице е голямо разнообразие при групирането на отделните елементи, 

водещо място сред които заема врязаната окръжност с обозначен център. 

Формирането на страничния орнамент е подчинено на същите закономерности. 

Той също е опростен или усложнен. Представен е от отделни орнаменти от вчукани 

точки; от къси резки; от дъговидни врязвания; от врязани триъгълници, подредени в 

отделни редове и от къси врязвания. Водещо място заемат зигзаговидните орнаменти. Те 

са съставени от вчукани точки, от начупена линия от къси резки и от вчукани ъгли. Най-

голямо приложение намира орнаментът, състоящ се от вчукани триъгълници, между 

които се образува зигзаговидна линия. Страничният орнамент също бележи развитие в 

стилово отношение. Неговото изменение е подчинено на определена зависимост. Тя е 

особено отчетлива при формирането на отделните зигзаговидни орнаменти. Част от тях 

са съставени от по-опростените елементи - вчукани точки и врязана линия. Останалите 

са усложнени, оформени са вчукани ъгли и триъгълници.   

Втора група е от флорални орнаменти. Нейни представители са само два ножа - 

кат. № I/8, 18, табла II/4а-б, IV/5. Украсата е изпълнена с врязване. Не е използван 

определен инструмент - поансон и е невъзможно да бъдат разграничени отделни 

елементи. Орнаментацията е специфична и е създадена с голямо умение. Тя свидетелства 

за голямото майсторство на оръжейниците, изработили ножовете. 

Трета група е представена от зооморфни орнаменти, които са централни. Те също 

бележат развитие в стилово отношение и са обособени отделни варианти. 

Първият вариант е опростен – изобразена е глава на птица. Пред нея е 

разположена врязана окръжност с обозначен център с елементи, разположени радиално. 

При вторият вариант е налице по-голям елемент на сложност. Представени са две глави 

на птици и между тях се намират врязана окръжност с обозначен център или вчукана 

точка. Те са обогатени с радиални резки. Характерна особеност на третия вариант е 

схематичното изображение на тела на птици. Те са оформени само с врязвания. При 

четвъртия вариант са представени само изображения на тела на птици. Между тях не е 

поставен елемент с геометрична форма. Петият вариант е определен от наличието на 

редица детайли, които обогатяват образите на птиците. Някои от тях се отличават с 

голяма реалистичност. 

Неразбираем е идейният замисъл на зооморфните изображения. Образите на две 

птици, летящи към слънчевия диск с разперени криле, представляват своеобразен 

символ. Неизвестно е неговото конкретно значение и по какъв начин той е въздействал 

на воините, които са притежавали ножовете. Едва ли някога ще бъдат разгадани и 

правилно изтълкувани тези загадъчни изображения. 

Украсата на остриетата е в пряка зависимост от формите на улеите или 

врязванията и тяхното разположение. То именно дава основание да бъдат обособени 

отделните четири варианта. Те са определящи при съставянето на типологията на 

ножовете. При екземплярите, принадлежащи на определен вариант, е налице пряка 

връзка между оформените орнаменти и местоположението на улеите или врязванията. 

Те предават цялостен и завършен вид на орнаментацията.  

Украсата на предпазителите и накрайниците на металните части на ръкохватките 

е разположена върху по-специфична площ и е по-еднообразна. Отделните врязвания 

обикновено оформят улеи и пръстени с разположени перпендикулярно на тях тънки 

успоредни резки. Пряката връзка с украсата на остриетата е осъществена от орнаментите, 

поставени върху елипсовидните пластини на накрайниците, състоящи се от врязани 

окръжности с обозначен център. Металните части на ръкохватките на два ножа - кат. № 
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II/9, 15, табла XXXVI/3а, XXXVIII/2a, се отличават от тази на останалите изделия. 

Тяхната форма е свидетелство за съществуване на тенденция за усъвършенстване на 

оръжията. Разположените орнаменти върху тях са сходни с тези, които включват 

врязаните окръжности с обозначен център. Те са показателни за стремежа да се установи 

пряка връзка с украсата на остриетата. Обособените са два орнамента върху нитовете на 

металните части на ръкохватките – единият е кръстовиден, а другият е съставен от 

радиални резки. Тяхната поява е подчинена на желанието да бъде украсен всеки елемент 

от тях. 

Украсата на накрайниците от ножници е съставена от орнаменти, които според 

характера на изображенията образуват една геометрична група. Единственото 

изключение е накрайникът с кат. № II/15, табло XXXVIII/2б. Тясната му част завършва 

с пластично оформена глава на животно. 

Централният орнамент е от две разновидности - опростен и усложнен. Той заема 

най-широката част на пластината. Представен е от орнамента от успоредни врязвания и 

резки, образуващи отделни полета, който е специфичен за накрайниците от ножници. 

Той не е използван при украсяването на остриетата, но е сходен на врязванията от 

предпазителите и накрайниците на металните части на ръкохватките. Очертана е 

стиловата връзка с нейната орнаментация. При украсата на централната част на 

накрайниците от ножници са използвани и орнаментите от къси успоредни резки, от 

вчукани триъгълници, от къси резки, подредени в зигзаговидна линия. По-рядко намират 

приложение орнаментите от две и три врязани окръжности с обозначен център. Те 

определят стиловата връзка с украсата от остриетата.  

Страничните орнаменти са един или два на брой. Те са успоредни на централния. 

Използван е най-често орнаментът от успоредни врязвания и резки, образуващи отделни 

полета. Само две изделия се отличават от останалите. Те са украсени с орнаменти от къси 

резки, подредени в зигзаговидна линия и от взаимно пресичащи се успоредни врязвания.  

Украсата на накрайниците, подобно на тази на остриетата, се развива в стилово 

отношение и са създадени цялостни геометрични композиции. С особено сложната си 

украса се отличава накрайникът с - кат. № I/142, табло XXXI/2б. Тя съчетава голям брой 

орнаменти - успоредни врязвания, образуващи отделно поле; вчукани точки, подредени 

в редове; дъговидни врязвания, намиращи се от двете страни на изрязването на 

пластината; врязвания, формиращи ред от ромбове; вчукани триъгълници, заемащи един 

ред и къси резки, оформящи зигзаговидна линия. Вероятно през изрезите се е виждало 

острието. Така неговата форма и орнаменти допълват украсата на ножницата.  

Украсата на ножовете и накрайниците от ножници бележи развитие и формира 

самобитен художествен стил. Късите врязвания са групирани в геометрични орнаменти, 

най-често използваният от които е зигзаговидният. Вчуканите с остър предмет точки се 

видоизменят във врязана окръжност с обозначен център. Тя постепенно придобива 

формата на глава на птица. С отделни резки са изобразени тялото и крилата. Врязана 

окръжност с обозначен център заема централно място между двете птици и ги обединява 

в цялостна композиция. Ножовете и накрайниците от ножници с по-опростена украса не 

са изработвани по-рано от тези, при които тя е по-разнообразна. По едно и също време 

са произвеждани изделия, украсени с различни по сложност орнаменти в зависимост от 

естетическите виждания на отделните майстори. Направените изводи в настоящето 

изследване определят развитието и оформянето на стила на украса на ножовете в 

хронологическите рамки, определени от късната елинистическа епоха. Той отразява 

наличието на своеобразна специфика в културното развитие на една обширна територия, 

разположена на юг и север от река Дунав.  
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Голяма част от ножовете влизат в комплекти от въоръжение и снаряжение. 

Необходимо е да бъде установена връзката между украсата на отделните представители, 

които ги формират.  

Орнаментацията на мечовете келтски тип от периода с приблизителни граници от 

150-120 г. пр. Хр. до около 80 г. пр. Хр., (La Tène D1 - LT D1), е съсредоточена върху 

техните ножници, съставени от две метални пластини. Най-често използваният орнамент 

е разположен върху лицевата страна на едната. Той е релефен и е представен от два 

елемента, всеки от които е с формата на латинската буква S (Торбов 2000; 

Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10). Орнаментацията на ножовете по начин на 

изпълнение и стилови особености се различава от тази на мечовете, които не са свързани 

с местните традиции в оръжейното производство. 

Налице е прилика между украсата на ножовете с тази от върховете от копия. 

Предпазителите и накрайниците на металните части на ръкохватките са с врязвания, 

които при отделни екземпляри оформят улеи. С подобни са украсени и част от втулките 

на върховете от копия. Орнаментацията е разположена върху тези части, които имат по-

специфична форма (Торбов 2003, Торбов 2005в). 

Голямо сходство съществува между украсата на накрайниците от ножници и 

калъфите от копия. Всеки от тях представлява пластина, огъната фуниевидно. Той 

предпазва върха от копие от корозия при лоши атмосферни условия – дъжд, снеговалеж 

и др. Идентичната форма между калъфите и накрайниците от ножници способства за 

използване на едни и същи орнаменти. Най-често срещаният от тях се състои от 

успоредни врязвания, образуващи отделни полета. Той свидетелства за местния 

произход на ножовете и върховете от копия.  

Характерни представители на предпазното въоръжение са щитовете с железни 

апликации (умба). Те са без украса и не е установена връзка с орнаментацията на 

ножовете.  

В гробовете са открити и ризници, състоящи се от отделни железни халки. Те са 

умело захванати една за друга. Открити са и няколко закопчалки, посредством които 

всяка от ризниците е пристягана към тялото на воина. Те са закрепени за халките с 

нитове. Върху главите на някои от тях са оформени врязвания, които са сходни на 

намиращите се върху главите на нитовете от металните части на ръкохватките на 

ножовете (Torbov 2004).   

Важен елемент от снаряжението на воините са коланите, всеки от които е 

верижка, съставена от халки. Техните токи представляват пластини, завършващи с кука. 

Тя е служила за окачване за колана. Върху него висят два елемента с триъгълна форма, 

имащи декоративно предназначение. Те и токите са украсени с вчукани точки. С подобни 

са орнаментирани остриетата на част от ножовете - налице е сходство в стила на украса 

(Торбов 2005в; Торбов 2005г). 

Важен елемент от снаряжението на воините са и шпорите, всяка от които има 

дъговидна форма и завършва с шип. Те са украсени с врязвания, подобни на тези от 

предпазителите и накрайниците на металните части на ръкохватките на ножовете. От 

двете страни на всяка шпора е оформена по една кука с разширение. За нея е закачван 

кожения ремък, пристягащ я към глезена на воина. То е с врязвания, сходни на тези от 

главите на нитовете на металните части на ръкохватките. Орнаментацията на шпорите 

също е подобна на тази от ножовете (Torbov 1998). 

Снаряжението е представено от юзди. Украсата на техните лостовете обикновено 

е изпълнена с врязвания, подобни на тези от предпазителите и накрайниците на 

металните части на ръкохватките на ножовете. Всеки от двата лоста е извит като кука, за 

която е захващан коженият оглавник. Тя завършва с разширение, украсено с резки. Те са 

подобни на тези, които са оформени върху нитовете на металните части на ръкохватките 
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на ножовете. Врязаната украса на юздите също е свидетелство за наличието на местно 

производство (Торбов 1998а; Торбов 2005в). 

Съществуващата прилика между украсата на ножовете и тази от върховете от 

копия, коланите-верижки, шпорите и юздите предполага съществуването на един общ 

самобитен декоративен стил. Той се създава и се развива успоредно с процеса, 

съпътстващ изработката на въоръжението и снаряжението. Водещо място при неговото 

формиране играе орнаментацията на ножовете, която се отличава с голямо разнообразие.  

 

Произходът на украсата на ножовете не може да бъде изяснен. Затруднението 

идва от обстоятелството, че при екземплярите от V-III в. пр. Хр. тя отсъства. 

Съществуващата прилика с орнаментацията от определени произведения на 

керамичното производство, торевтиката и ювелирното изкуство е случайна. Тя е 

резултат от съвпаденията във формата на елементите, които са групирани в орнаменти. 

Пример за наличието на сходство е украсата от кратера от Душанци, Пирдопско - края 

на VII-VI в. пр. Хр. (Теодосиев 1991, 13-19, обр. 1-6), от съда от Велинград - VI-II в. пр. 

Хр. (Шопова 1990, 81-86) и от олтара от Дрен, Пернишко - IV-III в. пр. Хр. (Радонов 1965, 

51-53, обр. 11-15). Те са изработени от глина и са орнаментирани със зооморфни и 

антропоморфни изображения. При кратера от Душанци приликата е по-голяма. Върху 

него са врязани окръжности, вписани една в друга. Те са разтълкувани като соларни 

знаци. С тях са представени и главите на човешки фигури (Теодосиев 1991, 15, обр. 2). 

Вероятно украсата на ножовете, в която влизат образи на птици, е повлияна от 

тази, която се е налага по-рано в ювелирното производство и торевтиката. В нея 

изобилстват разнообразни зооморфни изображения (Китов 1980, 165-176, рис. 1-12). 

Върху голяма част от изделията, изработени в местните ателиета, са изобразени птици. 

Едно от ранните произведения на тракийското изкуство е златният нагръдник, открит в 

гроба от началото на V в. пр. Хр. в Мушова могила. Върху него са щамповани 

изображения на птици (Велков 1932, 37-38, 42, табла X/1; Филов 1934, 84-85, табла II/3). 

Върху голямата чаша от Рогозенското съкровище, която е от IV в. пр. Хр., е представена 

митологична сцена. В нея е включено и изображението на орел, който държи в клюна си 

риба. Под ръба на устието на съда е изчукан фриз, съставен от птичи глави 

(Николов/Машов/Иванов 1987, 20, 121, обр. 56-57; Николов 1987, 30-41, обр. 2). Три 

сребърни чаши от IV в. пр. Хр. - една от Железни врата на Дунав и две от Agighiol в 

Румъния, също са с подобни изображенията (Венедиков/Герасимов 1973, 369-370, обр. 

145-146, 149-150). Два от шлемовете от IV в. пр. Хр., открити в Румъния - единият с 

неизвестно местонамиране, а другият от Peretu, са украсени по сходен начин. Върху тях 

са изобразени хищни птици, носещи в клюновете си и в ноктите си плячка 

(Венедиков/Герасимов 1973, 378, обр. 241; Moscalu 1989, 141-144, Abb. 7, Tafel 43). 

Зооморфни изображения са включени и в украсата на наколенниците от IV в. пр. Хр., 

открити при Враца, Маламирово и Златиница, България и Agighiol, Румъния (Агре 2011, 

45-72, обр. III/1-14; Венедиков 1966, 14, обр. 3; Венедиков/Герасимов 1973, 377-378, обр. 

232-234, 236; Маразов 1980, 33-66, обр. 27, 30, 37, Торбов 2005б; Торбов 2015).  

 

От особено значение са произведенията на ювелирното изкуство и торевтиката от 

II-I в. пр. Хр. Водещо място сред тях заемат съкровищата от България, открити при 

Галиче (Табло LXIII/3а-б, Табло LXIV/1а-1б), (Торбов 2012а, 725-736) и Якимово (Табло 

LXIII/4а-б, Табло LXIV/2а-б, 3а-б), (Маразов 1979) и апликациите, произхождащи от 

Румъния (Табло LXIV/4-6). Вероятно техният стил на украса се явява естествено 

продължение на установената предишните столетия традиция в изработката на 

произведения от благородни метали. Формата на изделията от II-I в. пр. Хр. и 
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материалът, от които са изработени, налагат специфика в орнаментацията и тя се 

различава от тази, която е характерна за ножовете.  

От важно значение са представените изображения. Те позволяват да бъде 

установена връзка с образите на птиците върху ножовете. Върху една от апликациите 

(фалерите) от съкровището от Галиче е предаден образът на жена – вероятно е 

представена Великата тракийска богиня. Изобразени са две птици, кацнали върху 

нейните рамене (Табло LXIII/3а-б). Тяхното присъствие е свързано с местните 

религиозни вярвания за една от нейните функции - покровителка на животните и на лова. 

Вероятно образите на птиците от ножовете са израз на тази митологична представа за 

божеството в съзнанието на техните притежатели.  

Богинята е изобразена и върху апликациите (фалерите) от съкровището от 

Якимово (Табло LXIII/4а-б) и Herăstrău до Букурещ, Румъния. Тя не носи птици върху 

раменете си, но е с криле. Този образ свидетелства за нейното проявление и 

отъждествяване с богинята Нике на територията на север от Стара планина през късната 

елинистическа епоха. Вероятно изображенията на птици от бойните ножове са резултат 

и от тази митологична представа. Тяхната поява е породена от преклонението на воините 

пред Великата тракийска богиня с локално проявление на Нике и вярата, че тя ще им 

помогне да победят врага.  

Образите върху една апликация от Surcea, Румъния (Табло LXIV/4) дават 

възможност за изказване на още едно предположение. Върху нея е изобразен ездач, който 

може да бъде идентифициран с Тракийския бог-конник. Над главата му е разперил криле 

орел, а в краката му тича куче. Вероятно е илюстрирано едно от проявленията на 

божеството, като ловец. Неговият образ е показан първоначално върху по-ранни 

паметници на тракийската култура - апликациите от IV в. пр. Хр. от Летница, Ловешко. 

Представянето на Тракийския бог-конник като ловец вероятно е определено от 

митологичните представи на мъжете-воини, чиято основна функция в мирно време е 

ловът.  

 

Могат да бъдат предложени различни тълкования за оформената върху оръжията 

художествена композиция, която включва две птици, застанали една срещу друга. 

Изображенията върху изделия на торевтиката и ювелирното производство от II-I в. пр. 

Хр. позволяват тя да бъде свързана с религиозните вярвания за Великата тракийска 

богиня. Същевременно е налице възможност за тълкуване на образите на птици от 

ножовете в друга насока и установяването на връзка с митологичните представи за 

Тракийския бог-конник. Те намират изражение в изобразяването му като воин и ловец. 

Орнаментацията върху ножа определя значението му като важен атрибут на мъжа. Той 

символизира неговата роля на войн и ловец през късната елинистическа епоха. 

Изказаните съждения са хипотетични. Те не са подкрепени от сериозен доказателствен 

материал, тъй като в античните писмени извори отсъстват сведения, които категорично 

да ги потвърждават. В настоящето изследване са разкрити характерните особености на 

самобитния стил на украса на ножовете. Дадена е възможност на бъдещите 

изследователи да разполагат с обемна информация при осъществяване на своите научни 

дирения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В увода е обоснована основната цел на изследването – създаването 

информационна база от данни в каталог и обстойно разглеждане въз основа на нея 

на произхода, формата, украсата на ножовете и установяването на обществената 

комуникация довела до тяхата изработка и употреба. Нейното реализиране е 

осъществено чрез разрешаването в научен аспект на три основни проблема, разгледани 

в отделните глави: изясняване на появата и развитието на екземплярите като елемент от 

въоръжението; изготвяне на подробна типология на изделията в зависимост от формата 

им; определяне на характера на тяхната орнаментация и нейната специфика. 

В географско отношение разпространението на ножовете обхваща обширна 

територия между отделни южни райони от България и Украйна. В източна тя е 

ограничена от Черно море, а в западна от завоя на река Дунав при Sotin, Хърватия. Най 

голяма концентрация на находките e в Северозападна България (КАРТА 1, КАРТА 2), в 

Olténie (КАРТА 6, КАРТА 7) и в част от Transilvania в Румъния (КАРТА 6, КАРТА 9). 

Хронологическите граници включват късната елинистическа епоха за разглежданата в 

изследването територия - II в. пр. Хр. - началото на II в. (106 г.). Те са определени от 

информацията, почерпена от археологическите проучвания. 

Обяснени са в увода и особеностите във формата на ножовете и е прецизирана, 

използваната научна терминология. (Схема 1, Схема 2, Схема 3, Схема 4). Голяма част 

от тях са открити в гробове. В техния инвентар влизат мечове, върхове от копия, 

апликации (умба) от щит, ризници, колани-верижки, токи от колан, шпори и юзди, 

изработени от желязо (Табло 5, Табло 6, Табло 7, Табло 8, Табло 9, Табло 10, Табло 11). 

Те формират отделни комплекти от въоръжение и снаряжение. Принадлежността на 

ножовете към тях определя предназначението им като оръжие. Същото важи и за 

екземплярите, които са открити при неизяснени обстоятелства, но притежават същата 

форма и украса. В настоящето изследване е прието, че изделията, използвани като 

оръжие, са с дължина по-голяма от 20 см.  

В ГЛАВА ПЪРВА са разгледани проблемите, свързани с произхода и развитието 

на ножовете като елемент от въоръжението. В гробове от края на ранножелязната епоха 

- VI в. пр. Хр., разкрити в Североизточна България, са открити изделия, които са с малка 

дължина - под 20 см (Табло 1/4-6, Табло 2/1-3). Формата на техните остриета е същата 

като тази на екземплярите, включени в каталога на изследването. Вероятно тя възниква 

самостоятелно и притежава местен произход. Изработката на ножове с малки размери, 

притежаващи дъговидно острие, продължава и през новата желязна епоха. Намерени са 

значителен брой екземпляри, произхождащи от некрополи, датирани в широки 

хронологически граници – V - IV в. пр. Хр.  

Не съществуват сигурни свидетелства, че през V-III в. пр. Хр. ножовете с 

дъговидно острие с режещ ръб, разположен от вътрешната му страна, са влизали в 

комплектите въоръжение и снаряжение. През периода II в. пр. Хр. – началото на II в. те 

вече се използват като оръжие и са с местен произход за територията, разглеждана в 

изследването. Тази промяна вероятно е наложена от два фактора - стопанско-

икономически и външно-политически. Първият от тях е определен от нарасналите 

възможности в металопроизводството. В местните ковашки работилници са 

произвеждани редица изделия, комплектуващи въоръжението и снаряжението. Външно-
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политическият фактор е породен от настъпилите политически промени през късната 

елинистическа епоха. Водещо място сред тях заема келтското нашествие на Балканите и 

трайното отсядане на скордиските на полуострова. 

За ножовете от II в. пр. Хр. – началото на II в. се използва в българската научна 

литература наименованието махайра. Тяхната формата се различава от тази на меча - 

μάχαιρα - махайра от гръко-италийския тип. Употребата на наименованието е породена 

от отсъствието в античните извори на точна формулировка за меч с дъговидно острие, 

използван единствено от траките. С наименованието sica – сика са обозначени ножовете, 

открити на север от река Дунав и на запад от Тимок. Терминът се среща в античната 

литература, съществуват и изображения върху предмети от бронз и паметници на 

каменната пластика (Табло LXII/2а-б, 3а-б, 4, 5а-б; Табло LXIII/1, 2а-в). Различията в 

терминологията (μάχαιρα – махайра, sica – сика) налагат използването на универсалното 

наименование нож. Той обозначава инструмент за рязане с острие и ръкохватка, 

използван и като оръжие.  

Ножовете са част от комплекти, съставени от въоръжение и снаряжение. 

Доказателство за принадлежността им към тях е инвентарът от гробовете. Пълният 

комплект включва задължително нож, меч, копие и щит. По-рядко фигурират желязна 

ризница и шлем. Снаряжението се състои от колан с тока или колан-верижка, като в него 

влизат шпори и юзди (Таблица 1, Таблица 2). Прегледът на инвентара от гробовете 

показва, че част от комплектите са непълни - в тях не влизат всички представители на 

въоръжението и снаряжението (Таблица 1, Таблица 2). Възможни са три предположения. 

Първото е свързано с характера на погребалния обред. По време на неговото провеждане 

са поставени само определени образци. Второто е определено от състава на 

въоръжението и снаряжението. Отсъства унификация при попълването на комплектите 

и само наличните образци са поставени в гробните съоръжения. Третото е определено от 

вероятния статут на погребаните – те не са воини. Депонирани са ножове и върхове за 

копия, използвани в ежедневието – при лов, при отбрана на стадата от хищници, при 

защита на посевите от вредители и др. 

Датирането на ножовете, влизащи в комплектите от въоръжение и снаряжение, е 

определено от наличието на фибули, мечове келтски тип, апликации (умба) от щит и 

юзди. Четирите хронологически системи, определени от тяхното развитие, налагат 

няколко извода.  

Ножовете вероятно се налагат като оръжие в рамките на отрязъка от време с 

приблизителни граници от 200-180 г. пр. Хр. до 150-120 г. пр. Хр. (La Tène C2 – LT C2). 

Единственият сигурен пример е екземплярът с кат. № I/7 табло II/3a-б, открит с фибула 

и апликация (умбо) от щит (Табло 12/7).   

Голяма част от ножовете са намерени с мечове, принадлежащи на къснолатенския 

период с приблизителни граници от 150-120 г. пр. Хр. до края на I в. пр. Хр. и 

установяването на римското владичество на територията, разглеждана в изследването 

(La Tène D – LT D), (Табло 12/5-6). В комплектите от въоръжение и снаряжение влизат и 

фибули с форма, характерна за La Tène C2, (Табло 12/1-2). Те имат разпространение и 

през къснолатенския период и ножовете са в употреба в неговите хронологически 

граници: кат. № I/3, 81-82, 89, 91, табло XVIII/2-3, XIX/5а-б, XX/2а-б. Добре запазените 

ножници на мечовете позволяват да се конкретизира определен интервал – La Tène D1 

от 150-120 г. пр. Хр. до около 80 г. пр. Хр. (Табло 12/5). Те очертават по-тесен период на 

производство и разпространение на част от ножовете: кат. № I/16, 23, 45-48, 79, 89-91, 

160, табла IV/3, V/5, XI/2-4, XII/1, XVII/4а-б, XIX/5а-б, XX/1а-б, 2а-б, XXXIV/8а-б; кат. 

№ II/12, 16, 25, табла XXXVII/3, XXXVIII/3a-б, XLI/2. 

Само за няколко ножа се предполага, че са от I в. Едно от изделията - кат. № I/43, 

табло X/4, е открито с фибула, характерна за първото столетие (Табло 12/3). Ножът с кат. 
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№ I/87, табло XIX/3, е намерен с меч и апликация (умбо) от щит, които по-форма са 

сходни на използваните в римската армия. Четири екземпляра - кат. № I/94-95, табло 

XXI/1-2, кат. № II/6, 25, табла XXXV/6, XLI/2, са с юзди от Typ XVII. Неговото 

разпространение обхваща като цяло I в. (Табло 12/11).  

В зависимост от съоръженията и обреда могат да бъдат оформени две групи 

гробове, с поставени в тях комплекти въоръжение и снаряжение, в които са включени и 

ножове. Първата се състои от гробове, над които е натрупан могилен насип, а втората е 

представена от гробни съоръжения, над които той не е издигнат. Отделните групи 

очертават използването на два модела на погребален обред. При първия кремацията е 

извършена на терена и над кладата е натрупана могила. При втория трупоизгарянето е 

осъществено на неустановено място. Въоръжението, снаряжението и костните останки, 

събрани в съдове, са депонирани в ями. Отсъствието на системни археологически 

проучвания не позволява да бъдат регистрирани редица специфични особености. 

Използването и на двата модела погребални обреди е регистрирано и на север и на юг от 

река Дунав. Гробовете в могилни насипи (първа група) са свързвани с традиционните 

погребални практики на траките. Подобни гробни съоръжения са регистрирани и на 

север от Дунав, територия населявана от даките. Първата и втората група гробове не 

могат да бъдат свързани с определена народността общност.  

Отделна самостоятелна (трета група) е формирана от съоръжения, в които са 

депонирани въоръжение и снаряжение, но отсъстват костни останки от погребение. 

Съставът на депонираните предмети не се различава и не е показател за етническа 

принадлежност - представители на определена народностна група да практикуват такава 

обредна дейност.  

Налице е ритуално огъване на оръжията при втора и трета група. Явно 

деформацията, която е част от обредните действия, е извършена в ковашки работилници. 

Подложени са на умишлено огъване представители на въоръжението - ножове, мечове и 

върхове от копия. Голяма част от тях влизат в комплекти, намерени в България, Румъния 

и Украйна. Умишленото огъване не е обред, практикуван от определена етническа 

общност. Неизвестни са причините довели до това деформиране и не е разкрит в детайли 

характерът на обредните действия.  

През II в. пр. Хр. – началото на II в. територията на север от река Дунав е 

заселена от даките, а тази на юг от реката от тракийските племена. Келтската 

инвазия на Балканския полуостров води до трайното установяване на скордиските. 

Те завоюват определена територия и установяват над нея свое господство. Тя е в 

съседство с част от тракийските и дакийските земи и съществуват периоди на 

относително спокойствие, през които са установени нормални търговски 

взаимоотношения, водещи до пълноценна обществена комуникация и 

възникването на взаимни културни влияния.  

Настъпилите промени от икономически и политически характер водят до 

изменение на социалната структура. В отделни райони е обособено военизирано 

население, тясно свързано със съществуващата мрежа от металообработващи 

работилници. Вероятно в неговия състав влизат отделни семейства, свързани родствено. 

Ръководната роля принадлежи на мъжете, които при определени обстоятелства 

сформират военни отряди. Тяхно задължение е защитата на населението. Те извършват 

и нападения в съседните територии с цел грабеж и добиване на плячка. Обособяването 

на военизирано тракийско и дакийско население е в районите с регистрирана най-

голяма наситеност на археологически материали - между реките Огоста и Искър в 

Северозападна България (КАРТА 1, КАРТА 2) в Olténie (КАРТА 6, КАРТА 7) и в 

част от Transilvania (КАРТА 6, КАРТА 9). Установена е пълноценна обществена 

комуникация между тези три центъра, за което свидетелстват формата на ножовете 
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и тяхната украса. Съществуват същевременно миграционни движения на отделни 

групи, отделили се от териториите с военизираното население. Краен резултат е 

тяхното по-трайно установяване в други райони и установяването на комункация 

с местното население и възникването на социално-икономически контакти.  

В ГЛАВА ВТОРА на изследването е представена типология на ножовете. Тя е 

съставена чрез анализирането на информационната база данни от каталога. Типологията 

е подчинена на един общ принцип, определен от тяхната практическата употреба, която 

води до налагането на основни форми на острието: Тип IА. Гърбът на острието се 

проектира върху една дъга. Тип IIА. Гърбът на острието следва две дъги, които сключват 

помежду си тъп ъгъл (Схема 5). 

Осъществено е деление и на варианти в зависимост от разположението на улеите 

и врязванията върху острието. Вариант 1А. Улеите или врязванията преминават по 

продължение на цялото острие. Вариант 2А. Улеите или врязванията започват от средата 

на острието и достигат до металната част на ръкохватката. Вариант 3А. Улеите или 

врязванията са разположени както при екземплярите от Вариант 1А и Вариант 2А. 

Вариант 4А. Улеите или врязванията минават по цялата дължина на острието, но са 

прекъснати и е освободено място, където е поставена украса (Схема 5). 

Металната част на ръкохватката е пряко свързана с практическото приложение на 

ножовете. Тя, заедно с поставените върху нея елементи от нетраен материал, способства 

за тяхното използване. Обособени са два типа, определени от нейната форма. Тип IБ. 

Металната част на ръкохватката представлява издатък, оформен чрез две скосявания на 

острието и в повечето случай заострен като шип. Tип IIБ. Металната част на 

ръкохватката представлява пластина със закрепени за нея предпазител и накрайник 

(Схема 5).  

Определени са и два варианта. Вариант 1Б. Металната част на ръкохватката 

представлява пластина с правоъгълна или трапецовидна форма. Вариант 2Б. Металната 

част на ръкохватката е със сложна геометрична форма - нейните дълги страни са 

изрязани дъговидно (Схема 5).  

От значение са количествените показатели за ножовете от отделните типове и 

варианти. Тяхното определяне е извършено въз основа на събраната информация в 

каталога (Диаграми 1-4, Приложение 3). След откриване на повече екземпляри 

статистическите данни ще се променят. Те не са абсолютни и подлежат на корекции. 

Важен показател са размерите на ножовете. Сравняваните параметри, при всеки от 

запазените екземпляри, са общата дължина, тези на острието и металната част на 

ръкохватката и неговата ширина (Диаграми 5-30, Приложение 3).  

Изменението на формата води до обособяването на отделни типове и варианти. 

Не е възможно фиксирането на точни хронологически граници, в които те са използвани. 

Метричните показатели не са регламентирани. Те се налагат в практиката вследствие на 

обмяна на опит между отделните местни производствени центрове, функциониращи на 

територията, разглеждана в изследването. Типологията на ножовете, съставена въз 

основа на анализирането на информационната база от данни от каталога, доказва, 

че производството на ножовете е подчинено на две трайни тенденции. Първата от 

тях има водеща роля. Изработката е съобразена със съществуващата традиция. 

Показателна в това отношение е формата на остриетата на кривите ножове, която 

остава непроменена. Втората тенденция е резултат от настъпилите изменения във 

военната тактика. Те са използвани масово като оръжие и тяхното производство 

търпи промени вследствие наличието на обществена комуникация между 

отделните металообработващи центрове – увеличават се размерите на острието. 

Неговите параметри налагат необходимостта металната част на ръкохватката да се 

промени. Тя е издължена и завършва с накрайник.  
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В ГЛАВА ТРЕТА е разгледан характерът на стила на украса, въз основа на анализ 

на информационната база от данни от каталога. Декорацията е съсредоточена 

обикновено само върху остриетата на ножовете и са образувани отделни орнаменти. В 

зависимост от своето разположение те са цялостен, централен и страничен. Първият от 

тях заема острието по неговото протежение. Вторият е фиксиран само върху средната му 

част. Третият се намира върху една от двете му половини – тази която включва върха и 

тази, която достига до металната част на ръкохватката. И трите орнамента са опростени 

или усложнени в зависимост от разнообразието на елементите, които ги образуват. Те са 

нанесени с инструмент – поансон. Получените орнаменти често пъти са обогатени с 

допълнителни врязвания и се отличават със сложност и разнообразие. В зависимост от 

характер на изображението са обособени три отделни групи.  

Първа група. Геометрични орнаменти. Те са съставени от отделни елементи: 

вчукани точки, къси резки, дъговидни врязвания, врязани ъгли, вчукани триъгълници и 

врязани окръжности, голяма част от които са с обозначен център. Изброените по горе 

елементи формират различните геометрични орнаменти (Схема 6, 1-4, Схема 6, 5/1-2). 

Налице е групиране, което усложнява и обогатява украсата. Три отделни орнамента са 

включени в обща геометрична конфигурация – централният представлява фигура, 

подобна на ромб (Схема 6, 5/3). 

Втора група. Флорални орнаменти. Представители на тази група са само две 

изделия. Украсата е изпълнена с врязване, не е използван определен инструмент - 

поансон и е невъзможно да бъдат отчетливо разграничени отделни елементи. 

Оформените орнаменти се отличават със своята специфика (Схема 6, 5/4-5). 

Трета група. Зооморфни орнаменти. Те са съставени от отделни елементи - 

врязана окръжност с обозначен център, вчукана точка, дълго врязване и къса резка. 

Върху остриетата на част от ножовете е представена главата на животно. Тя е очертана с 

резки или с врязана окръжност, а с вчукана точка е обозначено окото (Схема 6, 6/1-2). 

Представена е глава на птица и завършекът на улея представлява нейната човка. 

Свидетелство за характера на това изображение е развитието на орнаментацията при 

останалите ножове със зооморфна украса, включени в каталога. С дълбоко врязване е 

представено тялото на птицата, а крилете са оформени с резки (Схема 6, 6/4-5). 

Орнаментите, включващи изображенията на птици или само на главите им, са 

съчетани в пространствено отношение с орнамента от врязана окръжност с обозначен 

център – вчукана точка и с орнаментите от вчукана точка или врязана окръжност с 

елементи, разположени радиално. Оформена е единна и цялостна композиция. Украсата 

на два от ножовете - кат. № I/2, 79, табла I/2а, XVII/4a, разгадава идейния замисъл на 

изображението - птиците с разперили крила летят към слънчевия диск (Схема 6, 6/5).  

В зависимост от сложността на изобразяване са обособени пет варианта на 

орнаменталната композиция. Първи вариант. Той е опростен – представена е глава на 

птица и пред нея е врязана окръжност с елементи, разположени радиално (Схема 6, 6/1). 

Втори вариант. Той притежава по-голям елемент на сложност – представени са две глави 

на птици. Между тях e врязана окръжност или е вчукана точка. Някои от тях са украсени 

с радиални елементи (Схема 6, 6/2). Трети вариант. При него е налице схематично 

изображение на тела на птици, представени само с няколко резки (Схема 6, 6/3). Четвърти 

вариант. Той се характеризира с наличието на изображения на тела на птици, но между 

тях отсъства орнамент (Схема 6, 6/4). Пети вариант. Той е най-сложен и притежава 

редица детайли, които обогатяват изображението (Схема 6, 6/5).  

Накрайниците от ножници са с украса върху лицевата им страна. Разположението 

на орнаментите ги определя като централен и страничен. Първият е поставен върху най-

широка част на пластината. Вторият заема останалата площ. И двата орнамента – 

централният и страничният са опростени или усложнени в зависимост от разнообразието 
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на елементите, които ги образуват. Те са нанесени с инструмент - поансон. Получените 

орнаменти са обогатени с допълнителни врязвания и се отличават със сложност и 

разнообразие. 

Обособена е само една група от геометрични орнаменти. Те са съставени от 

отделни елементи: врязвания, оформени така, че обхващат почти цялата ширина на 

накрайниците, врязвания, които са по-широки и образуват улеи, вчукани точки, къси 

резки, врязани дъги, вчукани триъгълници, врязани окръжности с обозначен център. 

Изброените елементи формират различни геометрични орнаменти (Схема 6, 8-9). С 

особено богата украса се отличава един от накрайниците - кат. № I/142, табло XXXI/2б. 

Неговата геометрична композиция е съвкупност от няколко орнамента (Схема 6, 8/1-2, 

4-6).  

Украсата на ножовете и накрайниците от ножници бележи развитие и 

формира самобитен художествен стил, който е резултат от съществуващата 

обществена комуникация между отделните производствени центрове. Той е 

доказателство за значението на изделията като важна част от културно-

историческото наследство на Балканския полуостров. Късите врязвания са 

групирани в геометрични орнаменти, най-често използвания от тях е зигзаговидният. 

Вчуканите с остър предмет точки се видоизменят във врязана окръжност с обозначен 

център. Тя постепенно придобива формата на глава на птица. С отделни резки са 

изобразени тялото и крилата. Врязана окръжност с обозначен център заема централно 

място между двете птици, разположени върху острието и ги обединява в цялостна 

композиция. По едно и също време са произвеждани изделия, украсени с различни по 

сложност орнаменти, в зависимост от естетическите виждания на отделните местни 

майстори. Налице е връзка между украсата на ножовете и тази от върховете от копия, 

коланите-верижки, шпорите и юздите. Тя предполага съществуването на един общ 

декоративан стил, наложил се през късната елинистическа епоха при изработката на 

въоръжението и снаряжението.  

Произходът на украсата на ножовете не установен. Съществуващото сходство с 

орнаментацията на определени произведения на керамичното производство, торевтиката 

и ювелирното изкуство вероятно е случайно. Влиянието върху украсата на ножовете с 

образи на птици, от тази която се е наложила по-рано в тракийското изкуство, е 

предполагаемо. От особено значение са археологическите свидетелства от II-I в. пр. Хр. 

от България - съкровищата от Галиче (Табло LXIII/3а-б, Табло LXIV/1а-1б) и Якимово 

(Табло LXIII/4а-б, Табло LXIV/2а-б, 3а-б), както и откритите археологически материали 

в Румъния (Табло LXIV/4-6). От важно значение са представените изображения. Те 

позволяват да бъде установена връзка с образите на птиците върху ножовете и 

митологичните представи за Великата тракийска богиня с нейното местно проявление 

като Нике и за Тракийския бог-конник. Изказаните съждения са хипотетични. Те не са 

подкрепени от сериозен доказателствен материал, тъй като в античните писмени извори 

липсват сведения, които категорично да ги потвърждават. В настоящето изследване са 

разкрити характерните особености на самобитния стил на украса на ножовете. Дадена е 

възможност на бъдещите изследователи да разполагат с обемна информация при 

осъществяване на своите научни дирения.  
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К  А  Т  А  Л  О  Г 

 
Характеристика на кривите железни ножове с режещ ръб от вътрешната 

страна на извивката. 

Острието е с режещ ръб, който се проектира върху две дъги, едната от които е с 

малки размери. То е с триъгълно сечение. Металната част на ръкохватката е с нитове, 

служили за закрепване на един или два елемента от нетраен материал. Тя обикновено е 

с предпазител и накрайник (Схема 1, Схема 2). 

Част от ножовете са били с ножници - запазени са техните накрайници. Всеки от 

тях представлява пластина, огъната така, че следва извивката на острието. От обратната 

страна са запазени два отвора, през които е минавал елементът, пристягащ накрайника 

към останалата част на ножницата, която е била от нетраен материал (Схема 3). 

 

Обяснителен текст към каталога.  

Каталогът се състои от отделни раздели, подредени последователно в зависимост 

от броя на ножовете, произхождащи от Република България, Република Румъния, 

Република Сърбия, Република Украйна, Република Молдова и Република Хърватия. 

Всеки от тях се състой от две части, като анотациите притежават определена 

структура. 

 

Първа част. П Р О И З Х О Д. 

Посочено е населено място (град и село, община, област) и номер на географката 

картата, върху която то е отбелязано. Оказано е местонамирането на ножовете в неговата 

околност - приблизителното разстояние, географската посока и местност.  

Определен е техният произход – гроб, некропол, селище и светилище. 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 ножовете. Цитирани са научните изследвания, от 

които тя е почерпена. Посочени са хронологическите рамки, в които е датиран гробът. 

Отсъствието на категоричност в твърденията на авторите налага тяхното дословно 

цитиране в кавички. 

Част от ножовете 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 научните изследвания е споменато, че ножове са открити в гробове. 

Липсва информация за характера на погребалния обред. В каталога е отбелязано, че той 

е неустановен.  

Регистрирани са в публикациите отделни случай на поставяне в ями на ножове с 

въоръжение и снаряжение без погребален обред и костни останки. В каталога то е 

обозначено с термина - депониране. 

Отсъствието на подробни сведения в научните изследвания не позволява всички 

анотации да съдържат необходимия обем информация.  
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Втора част. Н О Ж О В Е. 

Включени са само изделия от желязо, като е посочен музеят, в които се съхраняват 

и съответния 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. 

Дадено е описание на формата и украсата на изделията, съобразено с текстовата 

част на изследването.  

Голяма част от тях са с дъговиден гръб на острието. В каталога е отбелязано само 

при кои е налице различие – той се проектира върху две дъги, сключващи помежду си 

тъп ъгъл.  

Във всяка от анотациите са изброени улеите или врязванията, като е указано 

местоположението им в определен участък от острието. 

Информацията за металната част на ръкохватката включва броя на нитовете или 

на отворите за нитове, служили за скрепяване на елементите от нетраен материал, както 

и наличието на предпазител и накрайник. 

Споменато е съществуването на накрайник от ножница без допълнителна 

информация, тъй като всеки от тях притежава опростена форма.  

В схемите, показани по-долу, е използвана възприетата в настоящето изследване 

терминология и е фиксирано местоположението на отделните части от ножовете. Дадени 

са в анотациите параметрите на всеки от тях в сантиметри - см и тяхната стойност е 

максимална.  

 

Ножове 

 

 
При измерването на общата дължина на металната част на ръкохватката влизат и 

размерите на участъците от нея, върху които са поставени предпазителят и накрайникът.  

В каталога са включени изделията с дължина по-голяма от 20,0 см. В него влизат 

и ножовете, които са повредени и липсват части от тях. Запазените размери предполагат, 

че са били по-дълги от 20,0 см. Невъзможно е да се установи дали всяко от изделията с 

дължина над 50,0 см представлява къс меч. 
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За част от изделията е почерпена информация само от публикации. В каталога са 

включени сведенията, дадени в тях. 

При описание на украсата са изброени отделните елементи, които я съставят – 

вчукани точки и триъгълници, къси резки и по-дълги врязвания, врязани ъгли и 

окръжности с обозначен център и др. Обозначено е мястото върху острието или върху 

предпазителя и накрайника на металната част на ръкохватката, където са разположени.  

В края на всяка анотация от каталога са цитирани научните изследвания, в които 

са публикувани ножовете, като са отбелязани и хронологическите рамки, в които са 

датирани. 

 

В двете части на каталога са използвани съкращенията:  

м. – местност; 

С - северно, Ю – южно, И – източно, З – западно, СЗ - северозападно, СИ - 

североизточно, ЮЗ - югозападно, ЮИ – югоизточно; 

НАИМ – Национален археологически институт с музей - БАН, НИМ - Национален 

исторически музей, РИМ – Регионален исторически музей, ИМ – Исторически музей, 

муз. сбирка - музейна сбирка; 

инв. - инвентарен, спом. ф. - спомагателен фонд; 

д. - дължина, ш. - ширина. 
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I. Република България 

 

П  Р  О  И  З  Х  О  Д 

 

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: нож, меч, връх от копие и юзда от желязо, апликация от бронз и урна 

от глина. Ножът (не е включен в каталога) 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. 

 

Некропол от седем могили - 2,5 км СЗ от селото - м. Дръндарска кошара. 

Гроб от могила, разкрит при селскостопанска работа; погребален обред - 

трупоизгаряне;   

инвентар: нож – кат. № I/1, таблo I/1, връх от копие, гвоздей от апликация (умбо) 

от щит, тока от колан и юзда от желязо, съд от глина. 

Николов 1965, 174-175, обр. 15а-е. 

 

Некропол от три могили - ЮИ от селото в Циганската махала.  

Гроб от могила, разкрит при селскостопанска работа; погребален обред - 

трупоизгаряне;   

инвентар: нож с накрайник от ножницата - кат. № I/2, табл. I/2а-б и юзда от 

желязо, торква и апликация от бронз.  

Николов 1965, 175-176, обр. 17а-г. 

 

Некропол от седем могили – 4,0 км ЮИ от селото - м. Уловица.  

Гроб от могила, разкрит при селскостопанска работа; погребален обред - 

трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № 3 и меч от желязо, фибула от бронз. 

Николов 1965, 177-178, обр. 18а-г. 

 

 

Бабяк, 

община Белица, област Благоевград (КАРТА 5A/1) 

Светилище около връх Бабяшка чука – 12,0 км СЗ от Белица, археологическо 

проучване; 

инвентар: няколко ножа от желязо (отсъства в публикацията информация за 

техните размери и не са включени в каталога), накити, монети и др.  

Тонкова 2007, 51-85, обр. 24, табл. II/10-11, V/5, 7 - датиране на светилището: 

приблизителни граници от средата на III и първата половина на I в. пр. Хр.  

 

 

Белене, 

община Белене, област Плевен (КАРТА 3/2) 

Нож - кат. № I/4, табло I/3 и връх от копие от желязо, открити при 

селскостопанска работа - 1,5-2,0 км СИ от града.  

Стефанов 1929, 320-321, обр. 185.  
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Брестница, 

община Ябланица, област Ловеч (КАРТА 3/5) 

Могилен некропол – осемдесет могили - 3,0 км ЮИ от селото.  

Могила 1, могила 16, могила 20 - археологическо проучване.  

Гробни съоръжения и погребален обред. Върху терена е издигната клада, върху 

която е положен покойникът, като в могила 16 и могила 20 той е погребан с коня си. 

Гробният инвентар е поставен около и над главата на мъртвия. Кладите са с елипсовидна 

форма и са разкрити в геометричния център на могилата. Отсъства вкопаване в терена – 

ями.  

Особености.  

Могила 1, гроб 1 - “след изгасянето на кладата в северната и част е поставен 

обърнат с дъното нагоре керамичен съд”.  

Могила 16, гроб 1 - “върху останките от кладата, след изгасяването ѝ, е поставена 

долната част на керамичен съд…обърнат с дъното нагоре”, “върху горната част на 

металните предмети личат следи от груба тъкан, използвана като саван”.  

Могила 20, гроб 1 - върху находките “има следи от груба тъкан….парчета от 

същата тъкан, която е използвана за саван, са открити и върху останките от кладата”.  

Агре 2007, 86-92, обр. 1-4 - датиране на некропола: хронологически граници 

от средата на II до средата на I в. пр. Хр. 

 

Инвентар. 

Могила 1, гроб 1,  

инвентар: нож (фрагментиран, не е включен в каталога), фибула и две халки 

от желязо, съд и фрагменти от съд от глина. 

Агре 2007, 91, кат. № 1-4, обр. 5/1, 9.   

 

Могила 16, гроб 1, 

инвентар: нож (дължина под 20 см - не e включен в каталога), връх от копие от 

желязо, фрагменти от съд от глина. 

Агре 2007, 91, кат. № 5-6, обр. 6/1-2.  

 

Могила 20, гроб 1,  

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № I/7, табло II/3a-б, накрайник 

от копие (сауротер), апликация (умбо) от щит, колан-верижка, тока от колан, юзда и 

фибула от желязо, апликации от конска амуниция от бронз, фрагменти от съдове от глина 

и др. 

Агре 2007, 91-92, кат. № 7-19, обр. 5/2-3, 6/3-5, 7, 8/1-7.  

 

 

Бъркачево, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/7) 

Могилен некропол - СИ от селото.  

Гроб от могила, разкрит при селскостопанска работа; погребален обред - 

трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № I/9, табло III/1, меч и юзда от желязо. 

Николов 1965, 189, обр. 30а-в. 
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Бяла Слатина, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 5A/2) 

Открити при неизвестни обстоятелства: нож (отсъства информация за него - не 

е включен в каталога), връх от копие и юзда от желязо. 

Венедиков, 1957, 189, кат. № 30, обр. 17.  
 

 

Варна, 

община Варна, област Варна (КАРТА 4/8) 

Некропол в м. Кемер дере на южния склон на Франгенското плато, разкрит 

вследствие на иманярско посегателство; погребален обред – неустановен; 

инвентар, принадлежащ вероятно на два гроба и открит в първия иманярски 

изкоп: два ножа – кат. № I/10, табло III/2, (единият от тях е с дължина под 20 см - не 

е включен в каталога), три върха от копия от желязо, накити и огледало от сребро, 

пръстен от бронз, балсамарий от глина, мъниста от стъкло;   

инвентар, принадлежащ вероятно на гроб, открит във втория иманярски изкоп: 

два ножа от желязо – кат. № I/11, табло III/3, (единият от тях е с дължина под 20 см 

- не е включен в каталога). 
Георгиева 1992, 77-79, обр. 5а-b, обр. 6, обр. 7a-c, обр. 8 – датиране: 

археологическите материали са от некропол, съществувал от III в. пр. Хр. до II-III 

в. 

 

 

Виноград, 

община Стражица, област Велико Търново (КАРТА 3/9) 

Гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален обред-неустановен; 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № I/12, табло III/4а-б, два върха 

от копия, апликация (умбо) от щит, шпора и юзда от желязо.  

Попов 1922, 166-170, обр. 161А-D, 162, 163а-б, 164, 165а-в, 166-167; Венедиков 

1957, 190, юзда с кат. № 39. 

 

 

Враца, 

община Враца, област Враца (КАРТА 2/10) 

Гроб - СИ от града край м. Ветренската могила, разкрит при неизвестни 

обстоятелства; погребален обред - трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № I/13, табло IV/1 и връх от копие от желязо, фрагменти от 

съд от глина.  

Николов 1965, 191, обр. 35а-б. 

 

 

Върбешница, 

община Мездра, област Враца (КАРТА 5A/3) 

Селище и надгрoбна могила - 1,5 км Ю от селото; информацията е почерпена от 

инвентарните книги на РИМ-Враца. 

Открити при неизвестни обстоятелства: нож (дължина под 20 см - не е включен 

в каталога), части от ножницата на меч, фрагменти от апликация (умбо) от щит, 

ризница, колан-верижка, шпора и три юзди от желязо. 
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Галатин, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 2/11) 

Гроб от могила в м. Мансуровото, разкрит при селскостопанска работа; 

погребален обред – трупоизгаряне – покойникът е положен върху клада – сведение от 

механизаторите, разорали могилата; 

инвентар: нож - кат. № I/14, табло IV/2, меч, 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. 

 

 

Галиче, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/12) 

Гроб от източната част на селото, разкрит при селскостопанска работа; 

погребален обред - трупоизгаряне; 

инвентар: нож от желязо - кат. № I/15 и съд от глина. 

Николов 1965, 187, обр. 27г-в. 

 

Гроб от могила, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален обред – 

трупоизгаряне, информацията е почерпена от инвентарните книги на РИМ-Враца; 

инвентар: нож - кат. № I/16, табло IV/3, меч с ножница, връх от копие, апликация 

(умбо) от щит, тока от колан, шпора, юзда и халка от желязо. 

 

 

Горна Малина,  

община Горна Малина, област София (КАРТА 5/13) 

Могилен некропол – около 3,0 км С от селото в м. Вървището, двадесет и седем 

надгробни могили, археологическо проучване. 

Гроб от могила 7, разкрит преди проучването при неизвестни обстоятелства; 

погребален обред - трупоизгаряне;  

инвентар: нож от желязо - кат. № I/17, табло IV/4. 

Миков 1931-1934, 75, обр. 6 - датиране на некропола: III-II в. пр. Хр.  

 

 

Горно Белово, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора (КАРТА 5A/4) 

Свeтилище до м. Халка бунар, археологическо проучване (сондаж I); 

инвентар: четири ножа (фрагментирани, липсва описание на техните форма 

и размери – не са включени в каталога), фибули и пръстен (не е посочено от какъв 

метал са), тежести за стан или рибарска мрежа и прешлени за вретено от глина, 

керамични фрагменти, монети от бронз и др.  

Тонкова 2002, 152-156, табл. VI/9-12 - датиране на културния пласт, в който са 

намерени ножовете: от последната четвърт на IV в. до второто десетилетие на III в. 

пр. Хр. 

 

 

Горско село, 

община Омуртаг, област Търговище (КАРТА 4/14) 

Могилен некропол – в близост до селото. 

Гроб от могила, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален обред - 

неустановен;  
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инвентар: нож - кат. № I/18, табло IV/5, два върха от копия и юзда от желязо.  

Атанасов/Стойчев 2006, 213-215, фиг. 1-4 - датиране на гроба: III-II в. пр. Хр.  

 

 

Деветаки,  

община Ловеч, област Ловеч (КАРТА 3/16) 

Гроб от могила - м. Съйчева радина, разкрит при неизвестни обстоятелства; 

погребален обред – неустановен, информацията е почерпена от инвентарните книги на 

РИМ-Ловеч; 

инвентар: нож - кат. № I/20, табло V/2 и връх от копие от желязо. 

 

 

Добруша, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 2/19) 

Гроб от могила – 3,0 км И от селото в м. Изворо, разкрит вследствие на иманярско 

посегателство; погребален обред – трупоизгаряне, информацията е почерпена от 

инвентарните книги на РИМ-Враца; 

инвентар: два ножа - кат. № I/23, табло V/5 (единият е с дължина под 20 см - 

не е включен в каталога), меч с ножница, два върха от копия, апликация (умбо) от щит, 

колан-верижка, шпора и юзда от желязо. 

 

Селище с разположени в него осем надгробни могили – 4,0 км И от селото в м. 

Грамадите до м. Изворо, информацията е почерпена от инвентарните книги на РИМ-

Враца; 

инвентар, открит при селскостопанска работа: пет ножа (единият е с право 

острие, останалите четири са с дължина под 20 см - не са включени в каталога), меч, 

пет накрайника (сауротера) от копия, част от колан-верижка, седем шпори, две юзди от 

желязо, фрагменти от фибула от бронз. 

 

 

Дойренци, 

община Ловеч, област Ловеч (КАРТА 3/20) 

Могила Дойренци 2, гроб 3, разкрит при археологическо проучване; погребален 

обред – трупоизгаряне, не е публикувана информация за гробните съоръжения и обреда, 

информацията е почерпена от инвентарните книги на РИМ-Ловеч; 

инвентар: два ножа - кат. № I/24, табло VI/1 (единият е с право острие - не е 

включен в каталога), меч с ножница, три върха от копия, апликация (умбо) от щит и 

две ризница от желязо, тока от колан от бронз.  

 

 

Езерче, 

община Цар Калоян, област Разград (КАРТА 4/22) 

Гроб в м. Големия дол, разкрит при селскостопанска работа; погребален обред - 

неустановен; 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № I/27, табло VI/4a-б, меч с 

ножница и връх от копие от желязо. 

Радославова 2005, 277-280, обр. 1а-б, 2а-б, 3а-б - датиране само на меча: II-I в. 

пр. Хр. 
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Згориград, 

община Враца, област Враца (КАРТА 5A/5) 

Открити при неизвестни обстоятелства: два ножа (дължина под 20 см - не са 

включени в каталога) и тока от колан от желязо, информацията е почерпена от 

инвентарните книги на РИМ-Враца. 

 

 

Зелениград, 

община Трън, област Перник (КАРТА 5/24) 

Гроб от могила - С от селото, разкрит вследствие на иманярско посегателство, 

погребален обред – трупоизгаряне;  

инвентар: два ножа - кат. № I/29, табло VII/2 (единият от тях е изгубен, 

отсъства образ в публикацията - не е включен в каталога), два върха от копия, връх 

от стрела, три плочки от желязо, гривна и халка от бронз, урна, фрагменти от паница и 

съд - вероятно кана от глина. 

Владимирова-Паунова 2005, 376-386, обр. 3, табло I, 1-4, табло II, 1-5 – датиране 

на гроба: II–началото на I в. пр. Хр.  

 

 

Кабиле,  

община Тунджа, област Ямбол (КАРТА 5/25) 

Западната крепостна стена на Кабиле, археологическо проучване; депониране;  

инвентар: нож - кат. № I/30, табло VII/3 и два върха от копия от желязо (Табло 

7/5-6). 

Домарадски 1991, 59, 63, кат. № 52-54, обр. 26/6, 9; 29.  

 

 

Камбурово (Хасан факъ),  

община Омуртаг, област Търговище (КАРТА 4/26) 

Гроб - 1,5 км И от селото, разкрит при селскостопанска работа; погребален обред 

- трупоизгаряне;  

инвентар: нож - кат. № I/31, табло VII/4, меч с ножница, връх от копие, 

апликация (умбо) от щит и юзда от желязо, фрагменти от съдове от глина (Табло 6/1-5). 

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.; Венедиков 1957, 190, 

юзда с кат. № 35 – датиране на гроба по формата на меча - “среднолатенски тип (250-

100 г. пр. н. e.)”. 

 

 

Коиловци, 

община Плевен, област Плевен (КАРТА 3/28) 

Гроб от могила – 4,5 км, ЮЗ от селото в м. Палазите, разкрит при иманярско 

посегателство; погребален обред – неустановен, не е открито гробно съоръжение - 

изказано предположение от авторите: “при реставрирането на предметите се установи, 

че те са били в съприкосновение с огън …вероятно… са положени в земята като гробни 

дарове към предварително кремираните останки на воин–конник или в символичен гроб” 

(Lazarova/Paunova 2003, 45-58);   

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № I/33, табло VIII/1а-б, два върха 

и два накрайника (сауротера) от копия, тока от колан и юзда от желязо, фибула, 

нагръдник, начелник и шест апликации от бронз и керамичен съд-купа.  
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Грънчаров (ред.) 1999, кат. № 53 - датиране на гроба: III в. пр. Хр.; 

Lazarova/Paunova 2003, 45-58, fig. 1a-c, 2-5, 6a-b, 7-8, 9a-b, 11-12, 13a-b - датиране на 

гроба: втората половина на II-I в. пр. Хр. 

 

 

Койнаре, 

община Червен бряг, област Плевен (КАРТА 2/29) 

Гроб – 2,0 км Ю от града в м. Груя, разкрит при селскостопанска работа; 

погребален обред – трупоизгаряне; 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № I/34, табло VIII/2a-б, меч с 

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-г, 14а-б, 15.  

 

 

Комарево, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/30) 

Некропол от седем могили – 2,0 км С от селото в м. Врачанка. 

Гроб 1, разкрит при селскостопанска работа; погребален обред - трупоизгаряне;  

инвентар: нож - кат. № I/35, табло VIII/3, меч, връх от копие, колан-верижка и 

юзда от желязо.  

Гроб 2, разкрит при археологическо проучване; погребален обред – трупоизгаряне 

- клада в североизточната част на насипа; 

инвентар: нож - кат. № I/36, два върха от копия и юзда от желязо, торква от бронз 

и фрагменти от съдове от глина. 

Николов 1965, 183-185, обр. 23а-д, 24а-д. 

 

Гроб - Ю от селото в м. Кирков връх, разкрит при селскостопанска работа; 

погребален обред – трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № I/37, табло IX/1, шпора и юзда от желязо. 

Николов 1965, 185, обр. 25а-в. 

 

 

Косталево, 

община Враца, област Враца (КАРТА 2/31) 

Гробове от две надгробни могили – 3,0 и 4,0 км СЗ от селото, разкрити вследствие 

на иманярско посегателство; погребален обред – трупоизгаряне, информацията е 

почерпена от инвентарните книги на РИМ-Враца; 

инвентар: четири ножа, единият е с накрайник от ножница - кат. № I/38-41, 

табла IX/2a-б, 3, X/1-2, три върха от копия и юзда от желязо. 

 

 

Крива бара, 

община Козлодуй, област Враца (КАРТА 2/32) 

Гроб от м. Манафската падина, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален 

обред - неустановен;  

инвентар: нож - кат. № I/42, табло X/3, меч, връх от копие, апликация (умбо) от 

щит и юзда от желязо, съд от глина. 

Велков 1943, 275, обр. 377; Венедиков 1957, 189-190, юзда с кат. № 32 - датиране 

на гроба по формата на меча – “среднолатенски тип (250-100 г. пр. Хр.)”.  
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Крумово, 

община Тунджа, област Ямбол (КАРТА 5/33) 

Некропол от седемнадесет надгробни могили в м. Карачите. 

Гроб от могила, разкрит при иманярско посегателство; погребален обред - 

трупоизгаряне - клада върху площадка на нивото на терена; 

инвентар: нож - кат. № I/43, табло X/4 и три върха от копия от желязо, фибула от 

бронз, съд-купа от глина.  

Бакарджиев 2010, 293-297, обр. 1б, 2а-е - датиране на гроба: I в. - “датировката 

на кривите бойни ножове с украса, да бъде изтеглена най-рано в рамките на в I в. 

сл. Хр.”  

 

 

 

Кръвеник 

община Севлиево, област Габрово (КАРТА 5A/6) 

Гроб от могила - м. Могилката, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален 

обред – неустановен; 

инвентар: нож (дължина под 20 см - не е включен в каталога) и два върха от 

копия от желязо.  

Милчев/Ковачев 1971, 52 - датиране на гроба: IV-III в. пр. Хр. 

 

 

Кълново,  

община Смядово, област Шумен (КАРТА 5A/7) 

Пет надгробни могили - С от селото.  

Гробно съоръжение 3 – яма в една от могилите, разкрито при археологическо 

проучване; депониране; 

инвентар: два ножа от желязо (отсъства информация - в публикацията е 

отбелязано, че са с малки размери - не са включени в каталога), фибули от сребро и 

бронз, маниста от стъкло, халки от бронз, съдове от глина. 

Атанасов 1992, 5-8, табла IV-V - датиране на съоръжението: III-II в. пр. Хр. 

 

 

Кюстендил,  

община Кюстендил, област Кюстендил (КАРТА 5A/8)  

Светилище;  

инвентар от перилището (каптажа) Чепанка, открит при неизвестни 

обстоятелства: 93 (деветдесет и три) ножа (отсъства информация за формата и 

размерите им - не са включени в каталога).  

Иванов 1960, 209-210, обр. 5/3. 

 

 

Лесура, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 5A/9) 

Гроб от могила - ЮЗ от селото в м. Варниците, разкрит при неизвестни 

обстоятелства; погребален обред – неустановен; 

инвентар: нож (изгубен - не е включен в каталога), меч, връх от копие и юзда 

от желязо, съд от глина, (запазени са само мечът и юздата). 
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Николов 1965, 194-195, обр. 41а-б. 

 

 

Лиляче, 

община Враца, област Враца (КАРТА 5A/10) 

Светилище, 1,0 км И от селото в м. Кадин вир, археологическо проучване;  

инвентар: 24 (двадесет и четири) ножа от желязо (отсъства информация за 

формата и размерите - не са включени в каталога), три фибули от бронз и керамични 

фрагменти. 

Венедиков 1952, 206, 208-210, обр. 194-195 - датиране: период на съществуване 

на светилището VI-I в. пр. Хр.  

 

 

Мездра, 

община Мездра, област Враца (КАРТА 2/35) 

Гробове – неустановено местоположение, разкрити вследствие на иманярско 

посегателство; погребален обред – трупоизгаряне, информацията е почерпена от 

инвентарните книги на НИМ-София; 

инвентар: четири ножа - кат. № I/45-48, табла XI/2-4, XII/1, четири меча с 

ножници, четири върха и един накрайник (сауротер) от копия, ризница, три токи от 

колан, осем юзди и една шпора от желязо.  

Lazov 2004, 296-297, kat. № 258, 260 -263, 265a-b. 

 

 

Мизия (Букьовци), 

община Мизия, област Враца (КАРТА 2/36) 

Гроб - стария квартал Татарлъка, разкрит при строителна дейност; погребален 

обред – неустановен;   

инвентар: нож - кат. № I/49, меч с ножница, връх от копие, апликация (умбо) от 

щит и юзда от желязо. 

Велков 1957, 312, обр. 1-3; Венедиков 1957, 191, юзда с кат. № 43, обр. 13 – 

датиране на гроба по формата на меча – “среднолатенски тип (250-100 г. н. е.)”. 
 

Гроб - СИ от железопътната спирка Сараево, разкрит при селскостопанска работа; 

погребален обред – трупоизгаряне, извършено на неустановено място – сред инвентара 

е имало и глинен съд – урна с кремирани кости, която впоследствие е изгубена; 

инвентар: нож с накрайник от ножница (отсъства информация за формата и 

размерите, не са включени в каталога), три върха от копия, тока от колан и юзда от 

желязо, съд от глина.  

Велков 1957, 312-313, обр. 4-7.  

 

 

Ново село,  

община Велико Търново, област Велико Търново (КАРТА 5A/11)  

Гроб 1 от могила - 3,0 км СЗ от селото в м. Могилата, разкрит при археологическо 

проучване; погребален обред - трупоизгаряне – покойниците са положени върху клада – 

гроб 1 и гроб 2, разкрита част от кръг от камъни, ограждащ гробовете; 

инвентар: два ножа (повредени от корозията, липсват размери - не са 

включени в каталога), брадва и четири предмета от желязо, паница и кана от глина.  
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Илчева 1993, 91-96, обр. 7а-и - датиране на гроба: широки граници V-I в. пр. 

Хр.  
 

 

Орлово, 

община Хасково, област Хасково (КАРТА 5/39) 

Гроб в м. Турското гробе, разкрит при прокопаване на окопи (отбелязано от 

автора); погребален обред – неустановен; 

инвентар: нож - кат. № I/52, табло XII/4 и два върха от копия от желязо. 

Петров 2004, 183, фиг 1. 

 

 

Oряхово, 

община Оряхово, област Враца (КАРТА 2/40) 

Гроб - 1,5 км З от града в м. Маркова могила, разкрит при селскостопанска работа; 

погребален обред - неустановен;  

инвентар: нож - кат. № I/53, табло XII/5, меч, връх от копие и юзда от желязо 

(Табло 7/1-4). 

Николов 1993, 19-22, обр. 4а-в, 5а-в, 6 - датиране на гроба: края II в. пр. Хр. 

 

 

Осен, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 2/41) 

Два гроба, разкрити в центъра на селото при изкопни работи; погребален обред-

трупоизгаряне. 

Гроб 1,  

инвентар: нож - кат. № I/54, табло XIII/1, меч, връх от копие и юзда от желязо 

(Табло 8/1-4). 

Николов 1984, 11 – датиране на гроба: II-I в. пр. Хр.; Николов 1990, 21-22, обр. 

9а-г. 

 

Гроб 2,  

инвентар: нож - кат. № I/55, табло XIII/2, меч, връх от копие и юзда от желязо 

(Табло 8/5-8). 

Николов 1984, 11 - датиране на гроба: II-I в. пр. Хр.; Николов 1990, 22-23, обр. 

10а-г. 

 

 

Оходен, 

община Враца, област Враца (КАРТА 2/42) 

Селище – 3,0 км З от селото в м. Калето, информацията е почерпена от 

инвентарните книги на РИМ-Враца; 

инвентар, разкрит при селскостопанска работа: три ножа - кат. № I/56-58, табло 

XIII/3-5, (шест ножа с дължини под 20 см - не са включени в каталога), три брадви и 

седем шпори от желязо. 

 

 

Паволче, 

община Враца, област Враца (КАРТА 2/43) 
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Некропол от две могили, намиращи се до шосето Враца-Мездра при разклона за 

селото.  

Гроб 1 от могила, разкрит при селскостопанска работа; погребален обред – 

трупоизгаряне; 

инвентар: нож (не е запазен – не е включен в каталога) с накрайник от 

ножница - кат. № I/59, табло XIII/6 и меч с ножница от желязо, част от фибула от 

сребро.  

Николов 1965, 179-182, обр. 21а-д, 22а-в. 

 

 

Панагюрище, 

община Панагюрище, област Пазарджик (КАРТА 5/44) 

Могилни некрополи, археологическо проучване.  

Некропол, седем надгробни могили – 4,0 км СЗ от Панагюрските колонии в м. 

Турските поляни – проучване на шест от тях. 

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 от 

мъжки и женски пол са полагани върху клада. Периферията на част от могилите е 

оградена с пръстен от камъни.  

Особености. 

Могила 4 - в кладата са открити фрагменти от предварително натрошени съдове.  

Могила 5, гроб 2 - трупоизгаряне в южната част на насипа, първоначално на 

мястото на кладата е изкопана правоъгълна яма, измазана с глина.   

Могила 9 - около кладата са подредени камъни с форма на пръстен. 

Димитрова/Гиздова 1975, 40, 45-46 - датиране на археологическия комплекс: 

края на III–началото на II в. пр. Хр. – I в. пр. Хр.  

 

Инвентар. 

Некропол в м. Турските поляни.  

Могила 4, 

инвентар: нож - кат. № I/60, табло XIV/1 и колан-верижка от желязо, фибула и 

халка от бронз.  

Димитрова/Гиздова 1975, 48, табл. IV. 

 

Могила 5, гроб 2, 

инвентар: нож - кат. № I/61, табло XIV/2 и връх от копие от желязо.  

Димитрова/Гиздова 1975, 49, табл. V. 

 

Некропол 5. 

Могила 2,  

инвентар: нож от желязо (пострадал от корозията - не е включен в каталога). 

Димитрова/Гиздова 1975, 53, табл. XIV. 

 

Могила 3,  

инвентар: нож от желязо (пострадал от корозията - не е включен в каталога). 

Димитрова/Гиздова 1975, 53, табл. XV. 
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Могила 9,  

инвентар: нож - кат. № I/62, табло XIV/3, част от нож (пострадал от корозията 

- не е включен в каталога), връх от копие и фибула от желязо. 

Димитрова/Гиздова 1975, 54, табл. XIX. 

 

Могила 10,  

инвентар: нож - кат. № I/63, табло XIV/4 от желязо, фибула и халка от бронз. 

Димитрова/Гиздова 1975, 54-55, табл. XX. 

 

Некропол 6. 

Могила 8,  

инвентар: нож (пострадал от корозията - не е включен в каталога) и халки от 

желязо.  

Димитрова/Гиздова 1975, 56-57, табл. XXV. 

 

 

Перник, 

община Перник, област Перник (КАРТА 5A/12) 

Тракийско селище на хълма Кракра в града – археологическо проучване; 

инвентар: ножове (дължина под 20 см - не са включени в каталога), връх от 

стрела, две шпори от желязо, накити и керамика. 

Чангова 1981, 79-81, обр. 34-35. 

 

 

Плевен, 

община Плевен, област Плевен (КАРТА 3/45) 

Гроб от м. Кайлъка, разкрит при изкопни работи за строеж на сграда; погребален 

обред - неустановен; 

инвентар: три ножа - кат. № I/64-65, табла XIV/5, XV/1, (третият нож е с 

дължина под 20 см - не е включен в каталога), меч, 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. 136-141 - датиране гроба: “средно-латенска епоха, 

която обхваща половината на III-то до края на II-то столетие пр. Хр.”; Грънчаров 

(ред.) 1999, 22, кат. № 51 - датиране на “колективна находка”: IV-III в. пр. Хр. 

 

 

Присово, 

община Велико Търново, област Велико Търново (КАРТА 3/47) 

Гроб от могила - м. Могилките, разкрит при неизвестни обстоятелства; 

погребален обред - неустановен; 

инвентар: два ножа - кат. № I/67, табло XV/3, (единият е с дължина под 20 см 

- не е включен в каталога) и връх от копие от желязо, шпори от бронз. 

Църов 1994, 105, 107, табл. 2/2-3, табл. 5/1.  

 

 

Рогозен, 

община Хайредин, област Враца. (КАРТА 2/50) 

Открити при неизвестни обстоятелства: нож - кат. № I/70, табло XVI/1, юзда и 

две шпори от желязо; информацията е почерпена от инвентарните книги на РИМ-Враца. 
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Русе, 

община Русе, област Русе (КАРТА 4/51) 

Гроб, разкрит при селскостопанска работа в района на деветия километър от Русе 

по шосето за Бяла в м. Караорман; погребален обред - неустановен; 

инвентар: нож - кат. № 71 и два върха от копия от желязо. 

Иванов 1978, 6, обр. 5а-б, д. 

 

 

Смочан,  

община Ловеч, област Ловеч (КАРТА 3/54) 

Могилен некропол – археологическо проучване; погребален обред – 

трупоизгаряне, не е публикувана информация за гробните съоръжения и обреда, 

информацията е почерпена от инвентарните книги на РИМ-Ловеч. 

Могила Смочан 3, гроб 2 - яма под огнище № 12; 

инвентар: нож - кат. № I/74, табло XVI/4 и връх от копие от желязо.  

 

Могила Смочан № 4, гроб 1 - яма под огнище № 11; 

инвентар: нож - кат. № I/75, табло XVI/5, връх от копие и две шпори от желязо. 

Могила Смочан 4, огнище 4; депониране; 

инвентар: нож - кат. № I/76, табло XVII/1.  

Могила Смочан 4, огнище № 5; депониране; 

инвентар: нож - кат. № I/77, табло XVII/2, връх от копие, ризница и юзда от 

желязо. 

 

 

Соколаре, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/55) 

Могилен некропол - ЮЗ от селото в м. Илиевски геран.  

Находки, открити при селскостопанска работа в близост до некропола; 

погребален обред – неустановен; 

инвентар: нож - кат. № I/78, табло XVII/3 и меч от желязо. 

Николов 1965, 187, обр. 28а-б. 

 

 

Софрониево, 

община Мизия, област Враца (КАРТА 2/56) 

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-

урни и заедно с инвентара са поставени в плитко изкопани ями, глинените урни, 

намерени в гробовете, са “натрошени и разпилени”.  

Николов 1971, 16-20 - датиране на двата гроба: II в. пр. Хр. 

 

Инвентар. 

Гроб 1, 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № I/79, табло XVII/4а-б, меч с 

ножница, два върха от копия, апликация (умбо) от щит и юзда от желязо.  

Николов 1971, 16-20, обр. 9, 11. 
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Гроб 2, 

инвентар: нож - кат. № I/80, табло XVIII/1, два върха от копия и юзда от желязо. 

Николов 1971, 16-20, обр. 10-11. 

 

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 

неопределено място. Всеки от трите гроба - гроб 1, гроб 2 и гроб 3 представлява яма със 

съд, в който са събрани кости от клада. При гроб 2 той не е запазен. Във всяка от ямите 

е подреден останалият инвентар. 

Николов 1981, 40 - датиране на гробовете: II-I в. пр. Хр. 

 

Инвентар. 

Гроб 1,  

инвентар: нож - кат. № I/81, табло XVIII/2, меч с ножница, два върха от копия, 

юзда и фибула от желязо, съд от глина (Табло 9/1-6). 

Николов 1981, 36, обр. 4а-з, (погребение 3). 

 

Гроб 2,  

инвентар: нож - кат. № I/82, табло XVIII/3, меч, два върха от копия (единият не 

е запазен), юзда и фибула от желязо (Табло 10/1-4). 

Николов 1981, 36-38, обр. 5а-д, (погребение 4). 

 

Гроб 3, 

инвентар: нож - кат. № I/83, табло XVIII/4, меч (не е запазен), връх от копие, 

апликация (умбо) от щит, тока от колан, юзда и фибула от желязо и глинен съд (Табло 

11/1-5). 

Николов 1981, 38-40, обр. 6а-ж, (погребение 5). 

 

 

Сталийска махала, 

община Лом, област Монтана (КАРТА 5A/13) 

Тракийски култов център – 2,0 км ЮИ от селото в м. Багачина, археологическо 

проучване; депониране в ями; 

инвентар: два ножа (дължини под 20 см - не са включени в каталога), 

накрайник (сауротер) от копие, четири брадви, тока от колан и две шпори от желязо, тока 

от колан от бронз.  

Бонев/Александров 1996, 49-50, обр. 93-97, табл. XLVII - датиране на 

“находките като един цялостен комплекс”: IV-I в. пр. Хр. 

 

 

Стара Загора, 

община Стара Загора, област Стара Загора (КАРТА 5/57) 

Гроб от могила - И от града в м. Градините, разкрит при селскостопанска работа; 

погребален обред - трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № I/84, табло XVIII/5, връх от копие и части от колан от 

желязо и керамични фрагменти. 

Буюклиев 1972, 6-7, обр. 3-5.  
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Стубел, 

община Монтана, област Монтана (КАРТА 2/58) 

Гроб - 5 км СЗ от селото в м. Пльочата, разкрит при неизвестни обстоятелства; 

погребален обред - неустановен;  

инвентар: нож - кат. № I/85, табло XIX/1, меч с ножница, връх от копие, 

апликация (умбо) от щит, тока от колан и юзда от желязо. 

Александров 1975, 68-72, обр. 1-5.  

 

 

Тъжа,  

община Павел Баня, област Стара Загора (КАРТА 5/59) 

Некропол от три могили в ЮЗ край на селото в м. Бялата чешма. 

Гроб, разкрит при строителни дейности; погребален обред – неустановен; 

инвентар: нож от желязо - кат. № I/86, табло XIX/2, кана и киликс от глина. 

Домарадски 1994, 268, кат. № 1-3, обр. 3.  

 

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 2 - гробна яма с неопределена форма с горени кости, въглени и 

инвентар, над гроба са открити фрагменти от съдове. 

Могила 3, гроб 1 – покойникът е положен върху клада, гробът лежи изцяло в 

могилния насип – неговата площ е определена от струпвания от въглени, премесени с 

пръст, изпечена земя и инвентар. 

Могила 3, гроб 2 – гробна яма с овална форма, от източната и югоизточната страна 

са разположени речни камъни, източно от гробната яма е разкрито струпване от 

керамични фрагменти. 

Могила 3, гроб 3 – гробна яма, която от северозапад граничи със струпване от 

керамични фрагменти. 

Могила 3, гроб 4 – гробна яма с кръгла форма, оградена с речни камъни. 

Могила 3, Гроб 5 – гробна яма с елипсовидна форма, ограничена от север и юг с 

речни камъни. 

Могила 3, Гроб 8 – разкрити горели кости. 

Могила 11, гроб А – открит след разораване на терена – разкрити следи от клада.  

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.; датиране на гроб А: най-късно в I в. пр. Хр., но 

авторът не изключва и по-ранна дата (II в. пр. Хр.). 

 

Инвентар. 

Могила 1, гроб 2,  

инвентар: нож (дължина под 20 см - не е включен в каталога) и гвоздей от 

желязо, фрагменти от съдове от глина.  

Домарадски 1994, 273-274, кат. № 22-24, обр. 21-22. 

 

Могила 3, гроб 1, 
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инвентар: два ножа - кат. № I/87, табло XIX/3, (единият е с право острие - не е 

включен в каталога), меч с ножница от желязо, четири върха от копия и апликация 

(умбо) от щит от желязо, два съда и два фрагментирани съда от глина. 

Домарадски 1994, 277-278, 279-280, кат. № 33-41, обр. 21-22. 

 

Могила 3, гроб 2, 

инвентар: нож (дължина под 20 см - не е включен в каталога) и косер от желязо, 

висулка и манисто от стъкло.  

Домарадски 1994, 278, 280, кат. № 42-45, обр. 21-22. 

 

Могила 3, гроб № 3, 

инвентар: два ножа от желязо (дължина под 20 см - не са включени в каталога) 

и пет съда от глина.  

Домарадски 1994, 278, 280, кат. № 46-52, обр. 21-22. 

 

Могила 3, гроб 4, 

инвентар: нож (пострадал от корозията - не е включен в каталога) и гвоздей 

от желязо. 

Домарадски 1994, 278. 

 

Могила 3, гроб 5, 

инвентар: нож от желязо (пострадал от корозията - не е включен в каталога) и 

фрагменти от съдове от глина. 

Домарадски 1994, 278-279. 

 

Могила 3, гроб 8, 

инвентар: нож (пострадал от корозията - не е включен в каталога) и връх от 

копие от желязо; фрагменти от глинен съд. 

Домарадски 1994, 279. 

 

Могила 11, гроб А,  

инвентар: нож (част от острието липсва - не е включен в каталога) и два върха 

от копия от желязо, паница, кана и олтар от глина.  

Домарадски 1994, 281-282, кат. № 55-60. 

 

 

Търнава, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/60) 

Некропол от две могили - СЗ от селото в м. Митков връх.  

Гроб 2 от могила, разкрит при селскостопанска работа; погребален обред – 

трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № I/88, табло XIX/4 и два върха от копия от желязо. 

Николов 1965, 178-179, обр. 19а-д, 20 а-г. 

 

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. В инвентара на 

могила 4 не е включен железен нож. 

Особености.  
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Могила 1, гроб 1 - трупоизгаряне върху нивото на античния терен, 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 античния терен, кладата е 

разкрита в геометричния център на могилния насип. 

Могила 3 - първоначално на нивото на античния терен 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 разкрита 

в югоизточната част на могилния насип, над нея са открити фрагменти от глинени кана 

и купа с пробито дъно. 

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 античния терен, кладата е 

разкрита в югоизточната част на могилния насип. 

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. 

Могила 1, гроб 1, 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № I/89, табло XIX/5а-б, меч с 

ножница, връх от копие, апликация (умбо) от щит, ризница, тока от колан, гривна, юзда 

и халка от желязо и фибула и други находки от бронз. 

Теодосиев/Торбов 1995, 41-44, кат. № 1-11, обр. 13-19. 

 

Могила 2, гроб 1,  

инвентар: нож (пострадал от корозията – не е включен в каталога). 

Теодосиев/Торбов 1995, 44, кат. № 12. 

 

Могила 3, гроб 1, 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № I/90, табло XX/1а-б, меч с 

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. 

 

Могила 3, гроб 2, 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № I/91, табло XX/2а-б, меч с 

ножница, връх от копие, апликация (умбо) от щит, тока от колан, юзда и халка от желязо 

и фибула и други находки от бронз и глина.  

Теодосиев/Торбов 1995, 46-49, кат. № 22-35, обр. 27-35. 

 

Могила 4, гроб 1,  

инвентар: меч с ножница, връх от копие, апликация (умбо) от щит, юзда, фибула 

и четири халки от желязо и бронзови предмети. 

Теодосиев/Торбов 1995, 49-51, кат. № 36-50, обр. 36-42. 

 

Селище – 2,0 км ЮЗ от селото в м. Грезница, информацията е почерпена от 

инвентарните книги на РИМ-Враца;   
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инвентар, открит при селскостопанска работа: два ножа - кат. № I/92-93, табло 

XX/3-4, (намерени са общо десет ножа - единият е с право острие, седем са с дължина 

под 20,0 см – не са включени в каталога), част от ножница на меч, тока от колан, част 

от колан-верижка, три шпори и предмет от бронз. 

 

 

Црънча,  

община Пазарджик, област Пазарджик (КАРТА 5/61) 

Гроб - югозападния край на селото, разкрит при селскостопанска работа.  

Гробни съоръжения и погребален обред. Изказано предположение: “възможно 

е кремирането на воина с част от въоръжението да е извършено извън гроба, а останалото 

въоръжение, конската сбруя и части от съдовете да са положени в земята като гробни 

дарове…” 

Катинчарова 2003, 5-13 - датиране на “археологическия комплекс”: II в. пр. 

Хр.  

 

Инвентар: два ножа - кат. № I/94-95, табло XXI/1-2, меч ῥομφαία – ромфея, два 

върха и два накрайника (сауротера) от копия, апликация (умбо) от щит, шлем, юзда и 

халки от конска сбруя от желязо, съд, купа и фрагменти от седем съда от глина.  

Катинчарова 2003, 5-13, обр. 2-12.  

 

 

Чомаковци,  

община Червен бряг, област Плевен (КАРТА 2/63) 

Гроб - И от селото в м. Страната, разкрит при изкопни работи; погребален обред 

– трупополагане;  

инвентар: нож - кат. № I/97, табло XXI/4, два върха от копия и сърп от желязо.  

Николов 1990, 16-17, обр. 3а-д - датиране на гроба: “най-късно от IV в. пр. н. 

е.” 

 

 

Н  О  Ж  О  В  Е 

 

Алтимир (КАРТА 2/1) 

1. Нож от могилния гроб - м. Дръндарска кошара - РИМ-Враца, инв. № А759, 

табло I/1. Острието е с два тесни улея върху половината, разположен до металната част 

на ръкохватката. Тя е с отвор за нит. 

Д. 26,5 см; острие: д. 21,7 см, ш. 3,2 см; метална част на ръкохватката: д. 5,0 см. 

Украса. Едната страна на острието е с един ред от вчукани точки върху 

половината, обхващаща върха и два реда от вчукани триъгълници върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Другата страна на острието е с ред от 

вчукани точки.  

Николов 1965, 174, обр. 15б. 

 

2. Нож от могилния гроб в Циганската махала - РИМ-Враца, инв. № А768а, табло 

I/2a. Част от ножа липсва. Острието е с два широки улея с разположен в тях ръб, 

намиращи се върху двете му половини. Единият от улеите е пострадал от корозията. 

Запазен е накрайникът от ножница, част от него липсва - РИМ-Враца, инв. № А768б, 

табло I/2б. Той е с един отвор върху обратната страна на пластината. 
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Запазена д. 25,0 см; острие: запазена д. 17,0 см, ш. 2,5 см; накрайник от ножница: 

запазена д. 15,0 см, ш. 4,0 см. 

Украса. Средната част на острието е с изображение на две птица една срещу друга 

- с дълбоко врязване са представени телата и главите им, крилата - с отделни резки. 

Между телата на птиците и върху половината, обхващаща острието, са разположени две 

врязани окръжности с обозначен център. Накрайникът от ножница е с две зигзаговидни 

успоредни врязвани линии, оформени върху широкия край на пластината. 

Николов 1965, 175-176, обр. 17а-б. 

 

3. Нож от могилния гроб в м. Уловица. Краят на металната част на ръкохватката 

липсва.  

Запазена д. 33,0 см; острие: ш. 4,5 см.  

Николов 1965, 178, обр. 18в. 

 

 

Белене (КАРТА 3/2) 

4. Нож, табло I/3. Острието е с два тесни успоредни улея, повредени от корозията. 

Металната част на ръкохватката е с три нита, предпазител и накрайник.  

Запазена д. 40,0 см; острие: д. 27,5 см, ш. 3,2 см. 

Украса. Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката са с 

напречни резки (отбелязано в публикацията).  

Стефанов 1929, 321, обр. 185. 

 

 

Богомилово, 

община Стара Загора, област Стара Загора (КАРТА 5/3) 

5. Нож от могилен гроб, разкрит при селскостопанска работа, погребален обред – 

неустановен, табло II/1. Острието е с два тесни улея, единият е върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит. 

Д. 31,2 см; острие: ш. 3,4 см. 

Койчев 1959, 95, обр. 88 – датиране: “подобни ножове се срещат най-често в 

тракийските могилни гробове от III в. пр. н. е.” 

 

 

Божурица, 

община Долна Митрополия, област Плевен (КАРТА 3/4) 

6. Нож, открит при неизвестни обстоятелства – 1,0 км ЮЗ от селото в м. Над лъга 

- РИМ-Плевен, инв. № 4554, табло II/2. Гърбът на острието се проектира върху две дъги, 

сключващи помежду си тъп ъгъл. Острието е с широк улей върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит, предпазител и накрайник, 

скрепени с два нита. 

Д. 31,5 см; острие: д. 22,0 см, ш. 3,3 см; метална част на ръкохватката: д. 9,0 см. 

Украса. Средната част на острието е с три врязани окръжност с обозначен център. 

Предпазителят и накрайникът са с врязвания. Главите на нитовете са оформени като 

розети.  

Грънчаров (ред.) 1999, 22, кат. № 52 – датиране: III-II в. пр. Хр. 

 

 

Брестница (КАРТА 3/5) 
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7. Нож от могила 20, табло II/3a. Гърбът на острието се проектира върху две дъги, 

сключващи помежду си тъп ъгъл. Едната му страна е с два тесни улея върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Другата страна на острието е с един 

тесен улей върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с два 

отвора, в единият от който е запазен нит, предпазител-пластина и накрайник. Запазен е 

накрайникът от ножница, табло II/3б. 

Д. 43,1 см; острие: д. 33,2 см, ш. 3,2 см; метална част на ръкохватката: д. 9,9 см; 

накрайник на ножница: д. 12,5 см, ш. 3,4 см. 

Украса. Накрайникът на металната част на ръкохватката е с три двойни врязвания. 

Накрайникът от ножница е с две удебеления, разположени върху назъбения с насечки 

по-широк край на пластината.  

Агре 2007, 92, кат. № 8-9, обр. 6/3-4. 

 

 

Българово, 

община Бургас, област Бургас (КАРТА 5/6) 

8. Нож, открит при неизвестни обстоятелства – РИМ-Бургас, инв. № 1389, табло 

II/4а-б. Металната част на ръкохватката е с накрайник.  

Д. 65,0 см. 

Украса. Половината от острието, разположена до металната част на ръкохватката, 

е с апликирана в улея златна пластина с врязвания, оформящи растителен орнамент.  

Горов/Лазаров/Чимбулева 1967, 150, обр. 15-16 – датиране: III в. пр. Хр. 

 

 

Бъркачево (КАРТА 2/7) 

9. Нож - РИМ-Враца, инв. № А792, табло III/1. Върхът на острието липсва. То е 

с широк улей, част от него е повредена от корозията. Металната част на ръкохватката е 

с отвор за нит. 

Запазена д. 19,5 см; острие: запазена д. 14,0 см, ш. 4,2 см; метална част на 

ръкохватката: д. 5,3 см, (предполагаема дължина на ножа над 20 см.) 

Николов 1965, 189, обр. 30б. 

 

 

Варна (КАРТА 4/8) 

10. Нож - РИМ-Варна, инв. № II 7289, табло III/2. Острието е с тесен улей върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит. 

Д. 31,0 см; острие: ш. 4,4 см.  

Украса. Острието е с два реда къси врязвания върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката и вчукани точки с радиални резки, (обозначени от автора 

като розети), намиращи се върху двете му половини.  

Георгиева 1992, 77, кат. № 5, обр. 5b; Borangic 2009a, 52, kat. № 28, pl. X/4.  

 

11. Нож, табло III/3. Острието е с два широки улея върху двете му половини. 

(Възможно е улеят да е само един и да е прекъснат в средата от корозията). Металната 

част на ръкохватката е с нит, отвор за нит, предпазител и накрайник. 

Запазена д. 37,8 см; острие: ш. 4,5 см.  

Украса. Накрайникът на металната част на ръкохватката е с врязвания, главата на 

нита е с радиални резки. 

Георгиева 1992, 77, кат. № 10, обр. 5а; Borangic 2009a, 51-52, cat. № 27, pl. X/5.  
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Виноград (КАРТА 3/9) 

12. Нож - НАИМ-София, инв. № 730, табло III/4а-б. Гърбът на острието се 

проектира върху две дъги, сключващи помежду си тъп ъгъл. То е с улеи върху двете му 

половини. Металната част на ръкохватката е с три нита, предпазител и накрайник. 

Запазен е накрайникът от ножница - НАИМ-София, инв. № 731. 

Д. 40,0 см; острие: д. 28,0 см, ш. 3,3 см; накрайник от ножница: д. 17,2 см, ш. 3,5 

см. 

Украса. Средната част на острието е с две врязани окръжности с обозначен 

център, (описание Църов 1994, 105, табл. 2/1). Предпазителят и накрайникът на 

металната част на ръкохватката са с по два тесни пръстена и къси резки, разположени 

перпендикулярно на тях. Накрайникът от ножница е с врязвания.  

Попов 1922, 166-167, обр. 161А-D, 162; Църов 1994, 105-106, табл. 2/1, 3/4 - 

датиране: на ножа - III-II в. пр. Хр., на накрайника на ножница - III-I в. пр. Хр. 

 

 

Враца (КАРТА 2/10) 

13. Нож - РИМ-Враца, инв. № А63, табло IV/1. Върхът на острието и краят на 

металната част на ръкохватката липсват. То е с широк улей, част от него е повредена от 

корозията. Металната част на ръкохватката е с отвор за нит и предпазител. 

Запазена д. 14,7 см; острие: запазена д. 10,3 см, ш. 3,5 см; метална част на 

ръкохватката: д. 4,5 см, (предполагаема дължина на ножа над 20 см). 

Украса. Острието е с два реда от вчукани триъгълници – част от тях са повредени 

от корозията.  

Николов 1965, 191, обр. 35б. 

 

 

Галатин (КАРТА 2/11) 

14. Нож - РИМ- Враца, инв. № А1005, табло IV/2. Върхът на острието липсва. 

Металната част на ръкохватката е с отвор за нит и предпазител.  

Запазена д. 26,5 см; острие: запазена д. 20,0 см, ш. 4,2 см; метална част на 

ръкохватката: д. 6,5 см. 

Украса. Средната част на острието е с врязана окръжност с обозначен център, 

неговата половина, разположена до металната част на ръкохватката, е с две зигзаговидни 

успоредни врязани линии.  

Николов 1969, 15-16, обр. 10. 

 

 

Галиче (КАРТА 2/12) 

15. Нож от гроб, разкрит в източната част на селото. Металната част на 

ръкохватката е с предпазител и накрайник. 

Д. 35,0 см; острие. ш. 3,0 см.  

Николов 1965, 187, обр. 27г. 

 

16. Нож от могилния гроб - РИМ-Враца, спом. ф. № 221, табло IV/3. Острието е 

с един широк улей. Металната част на ръкохватката е с отвор за нит. 

Д. 25,0 см; острие: д. 19,5 см, ш. 3,8 см; метална част на ръкохватката: д. 5,0 см. 

Украса. Средната част на острието е с врязана окръжност с обозначен център и 

врязване, свързано с нейната периферия. 
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Горна Малина (КАРТА 5/13) 

17. Нож, табло IV/4. Част от острието липсва. То е с един широк улей върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката.  

Запазена д. 21,5 см; острие: ш. 3,6 см. 

Миков 1931-1934, 75, обр. 6 – датиране: “този нож по нищо не се отличава от 

кривите железни ножове…които обикновено се датират към III-II в. пр. Хр.” 

 

 

Горско село, 

община Омуртаг, област Търговище (КАРТА 4/14) 

18. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - РИМ-Шумен, инв. № 5758, табло 

IV/5. Острието е с врязване върху половината, включваща върха и широк улей върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с три нита, 

предпазител и накрайник. Предпазителят е закрепен към нея с нит.  

Д. 44,0 см; острие: д. 33,0 см, ш. 3,0 см.  

Украса. Средната част на острието е с три врязани окръжности с обозначен 

център. Широкият улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката, е с врязвания, оформящи растителен орнамент.  

Атанасов 1995, 39, обр. 14 – датиране: II-I в. пр. Хр., на снимката в публикацията 

ножът е с липсващ край на металната част на ръкохватката; Атанасов/Стойчев 2006, 214, 

фиг. 1 – датиране: III-I в. пр. Хр. 

 

 

Градище, 

община Шумен, област Шумен (КАРТА 4/15) 

19. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - РИМ-Шумен, инв. № 9676, табло 

V/1.  

Д. 32,0 см; острие: ш. 4,5 см.  

Атанасов 1995, 42, обр. 24 – датиране: I в. пр. Хр. - I в.  

 

 

Деветаки (КАРТА 3/16) 

20. Нож - РИМ-Ловеч, инв. № 1156, табло V/2. Върхът на острието липсва. Гърбът 

му се проектира върху две дъги, сключващи помежду си тъп ъгъл. То е с два тесни улея 

върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит, 

предпазител и накрайник, закрепени към нея с по един нит.  

Запазена д. 27,3 см; острие: запазена д. 19,0 см, ш. 3,2 см; метална част на 

ръкохватката: д. 8,3 см. 

Украса. Острието е с врязвания, повредени от корозията, разположени върху 

половината, обхващаща върха му. 

 

 

Димитровград, 

община Димитровград, област Хасково (КАРТА 5/17) 

21. Нож, открит при селскостопанска работа в антично селище в м. Чанлъка - 

РИМ-Хасково - инв № 49, табло V/3. Металната част на ръкохватката е с предпазител от 

бронз. 

Д. 54,0 см; острие: ш. 4,3 см. 

Петров 2004, 183, фиг. 2 – датиране: II-I в. пр. Хр. 
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Добралък,  

община Куклен, област Пловдив (КАРТА 5/18) 

22. Нож, открит при неизвестни обстоятелства, табло V/4.  

Д. 35,0 см; острие: ш. 4,0 см.   

Попов 1922, 173, обр. 175.  

 

 

Добруша (КАРТА 2/19) 

23. Нож от могилния гроб - РИМ-Враца, спом. ф. № 44, табло V/5. Острието е с 

два улея, единият от тях е върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката.  

Д. 20,0 см; острие: д. 16,0 см, ш. 2,5 см; метална част на ръкохватката: д. 4,0 см. 

Украса. Средната част на острието е с три врязани окръжности с обозначен център 

и врязвания, разположени до две от тях. 

Торбов 1997, 38, кат. № 2, табл. I, 3. 

 

 

Дойренци (КАРТА 3/20) 

24. Нож - РИМ-Ловеч, инв. № 1618, табло VI/1. Острието е с широк улей върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит. 

Д. 33,5 см: острие: д. 27,5 см, ш. 4,5 см; метална част на ръкохватката: д. 5,5 см. 

Украса. Острието е с четири врязани окръжности с обозначен център. 

 

 

Долна Оряховица, 

община Горна Оряховица, област Велико Търново (КАРТА 3/21) 

25. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - РИМ-Шумен, инв. № 9696, табло 

VI/2. Острието е с два улея върху двете му половини. Металната част на ръкохватката е 

с три нита, предпазител и накрайник.  

Д. 32,0 см; острие: ш. 3,0 см. 

Атанасов 1995, 40, обр. 15 – датиране: II-I в. пр. Хр.  

 

 

26. Накрайник от ножница, открит при неизвестни обстоятелства - РИМ-Шумен, 

инв. № 9700, табло VI/3.  

Д. 23,5 см; острие: ш. 3,8 см. 

Украса. Широката част на пластината е с два тесни улея. 

Атанасов 1995, 42, обр. 23 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Езерче (КАРТА 4/22) 

27. Нож – РИМ-Разград, табло VI/4a. Острието е с тесен улей върху половината, 

включваща върха и врязвания, очертаващи широк улей върху половината, разположена 

до металната част на ръкохватката. Тя е с три нита и предпазител. Запазен е накрайникът 

от ножница, табло VI/4б. 

Д. измерена по външната дъга на острието (отбелязано в публикацията) 42,3 см; 

острие: д. 29,3 см; ш. 3,0 см; метална част на ръкохватката: д. 13,0 см; накрайник от 

ножница: д. 20,0 см, ш. 3,9 см. 
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Украса. Острието е с вчукана точка и врязвания, наподобяващи глава на птица и 

врязана окръжност с обозначен център с радиално разположени резки. Главите на 

нитовете са с радиални резки. Накрайникът от ножницата е с успоредни врязвания.  

Радославова 2005, 278-279, обр. 2а-б.  

 

 

Желъд, 

община Смядово, област Шумен (КАРТА 4/23) 

28. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - РИМ-Шумен, инв. № 8291, табло 

VII/1.  

Д. 72,0 см; острие: ш. 4,0 см. 

Атанасов 1995, 39, обр. 13 – датиране: III-II в. пр. Хр. 

 

 

Зелениград (КАРТА 5/24) 

29. Нож - РИМ-Перник, инв. № 5411, табло VII/2. Върхът и част от острието 

липсват. То е с тесен улей. Металната част на ръкохватката е с предпазител. 

Запазена д. 22,0 см; острие: запазена д. 17,5 см, ш. 4,5 см; метална част на 

ръкохватката: д. 4,5 см. 

Владимирова-Паунова 2005, 377, табло II, 1. 

 

 

Кабиле (КАРТА 5/25) 

30. Нож - РИМ-Ямбол, инв. № I 2440, табло VII/3. Краят на металната част на 

ръкохватката липсва. Гърбът на острието се проектира върху две дъги, сключващи 

помежду си тъп ъгъл. То е с широк улей върху половината, разположена до металната 

част на ръкохватката. Тя е с предпазител, закрепен към нея с нит. 

Запазена д. 31,2 см.  

Домарадски 1991, 63, кат. № 52, обр. 26/9, 29. 

 

 

Камбурово (Хасан факъ) (КАРТА 4/26) 

31. Нож, табло VII/4. Острието е с тесни улеи върху двете му половини. 

Металната част на ръкохватката е с три нита, предпазител и накрайник. Върху 

елементите от нетраен материал са били поставени две продълговати пластини, 

прикрепващи ги към металната част на ръкохватката с трите нита.   

Д. 44,0 см; острие: ш. 4,5 см.  

Украса. Главите на нитовете на металната част на ръкохватката са с кръстовидни 

врязвания (отбелязано от автора). Едната правоъгълна пластина е с една гравирана линия 

и напречни врязания. 

Попов 1933, 351-352, обр. 98А-Г. 

 

 

Караново, 

община Нова Загора, област Сливен (КАРТА 5/27) 

32. Нож, табло VII/5, открит при строителна дейност - изграждане на язовир на 

река Дермендере на 2,0 км С от селото.  

Д. 50,0 см; острие: ш. 6,7 см.  

Койчев 1959, 95, обр. 89.  
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Коиловци (КАРТА 3/28) 

33. Нож - РИМ-Плевен, инв. № 4508, табло VIII/1а. Краят на металната част на 

ръкохватката липсва. Всяка от двете страни на острието е с широк улей върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с накрайник. Запазена 

е част от накрайника от ножница, табло VIII/1б. 

Запазена д. 48,0 см; (в публикацията – 51,0 см – по голяма дължина, поради 

измерване по дъговидното острие), острие: ш. 4,0 см; накрайник от ножница: запазена д. 

13,0 см, ш. 4,0 см. 

Украса. Улеят е с вчукани точки, очертаващи зигзаговидна линия. До него са 

разположени три реда от вчукани точки, част от единият от тях е повредена от корозията.  

Lazarova/Paunova 2003, 45-46, fig 1a-c.  

 

 

Койнаре (КАРТА 2/29) 

34. Нож - РИМ-Враца, инв. № А1014, табло VIII/2a. Металната част на 

ръкохватката липсва. Двете половини на острието са с два широки улея с разположен в 

тях ръб. Запазен е накрайникът от ножница - РИМ-Враца, инв. № А1014, табло VIII/2б.  

Острие: запазена д. 33,0 см, ш. 3,0 см; накрайник от ножница: д. 25,0 см, ш. 3,5 см. 

Украса. Средната част на острието е с изображение, наподобяващо вероятно на 

две птица една срещу друга - с дълбоко врязване са представени телата и главите им. 

Половината от острието, включваща върха, е със зигзаговидна врязана линия с къси 

резки до нея. Широкият край на пластината на накрайника от ножница е с успоредни 

врязвания - част от тях са повредени от корозията. 

Николов 1990, 23, обр. 11в-д. 

 

 

Комарево (КАРТА 2/30) 

35. Нож от гроб 1 - м. Врачанка - РИМ-Враца, инв. № А779, табло VIII/3. Краят 

на металната част на ръкохватката липсва. Острието е с три широки улея, два от които 

се сливат.  

Запазена д. 27,5 см; острие: д. 24,5 см; ш. 4,3 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 2,5 см. 

Украса. Средата на острието и половината, разположена до металната част на 

ръкохватката, са с вчукани точки. Улеите са с релефна зигзаговидна линия. 

Николов 1965, 184, обр. 23г. 

 

36. Нож - гроб 2 - м. Врачанка. Върхът на острието и металната част на 

ръкохватката липсват.  

Запазена д. 27,0 см; острие: ш. 4,0 м.  

Николов 1965, 184, обр. 24а. 

 

37. Нож от гроб - м. Кирков връх - РИМ-Враца, спом. ф. № 237, табло IX/1. 

Острието е с един широк улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с три отвора за нитове. 

Д. 29,0 см; острие: д. 20,0 см, ш. 3,5 см; метална част на ръкохватката: д. 9,3 см. 

Украса. Едната страна на острието е с два реда от вчукани триъгълници върху 

половина, разположена до металната част на ръкохватката. Другата страна на острието е 

с вчукани триъгълници, върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. 
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Николов 1965, 185, обр. 25а. 

 

 

Косталево (КАРТА 2/31) 

38. Нож - РИМ-Враца, спом. ф. № 122, табло IX/2a. Краят на металната част на 

ръкохватката липсва. Острието е с два тесни улея, единият е прекъснат от корозията, 

другият е върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит 

и предпазител. Запазен е накрайникът от ножница - РИМ-Враца, спом. ф. № 122, табло 

IX/2б. Той е с два отвора върху обратната страна на пластината, през които преминава 

елементът, стягал го към ножницата. 

Запазена д. 32,5 см; острие: д. 26,0 см, ш. 3,5 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 5,5 см; накрайник на ножница: д. 15,0 см, ш. 3,5 см. 

Украса. Предпазителят на металната част на ръкохватката е с улеи, очертани с 

врязвания. Средната и широката части на пластината на накрайника от ножница са с два 

улея, оградени с врязвания.  

Торбов 1997, 38, кат. № 9-10, табл. I, 6; VII, 1. 

 

39. Нож - РИМ-Враца, спом. ф. № 123, табло IX/3. Върхът на острието и краят на 

металната част на ръкохватката липсват. То е с тесен улей върху половината, обхващаща 

върха и две врязвания, очертаващи широк улей върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката. Тя е с предпазител. 

Запазена д. 28,0 см; острие: запазена д. 25,2 см, ш. 2,9 см; метална част на 

ръкохватката: запазена д. 2,5 см.  

Украса. Средната част на острието е с врязана окръжност с обозначен център и 

изображение, съставено от две врязани окръжности с обозначен център, наподобяващо 

глава на птица - допълнителни резки маркират човката. Предпазителят на металната част 

на ръкохватката е с улей, очертан с врязвания.  

Торбов 1997, 38, кат. № 11, табл. табл. II, 1. 

 

40. Нож - РИМ-Враца, спом. ф. № 124, табло X/1. Краят на металната част на 

ръкохватката липсва. Острието е с широк улей и едно успоредно на него врязване върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с предпазител. 

Запазена д. 31,8 см; острие: д. 29,5 см, ш. 3,5 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 2,0 см.  

Украса. Острието е с две врязани окръжности с обозначен център в средата му и 

върху половината, разположена до металната част на ръкохватката.  

Торбов 1997, 38, кат. № 12, табл. II, 2. 

 

41. Нож - РИМ-Враца, спом. ф. № 125, табло X/2. Част от накрайника липсва. 

Острието е с тесен улей и врязване върху половината, обхващаща върха и широк улей и 

врязване върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с отвор 

за нит. Нейният предпазител е захванат с нит. Металната част на ръкохватката е 

раздвоена и за двата нейни края е закрепен накрайникът.  

Д. 39,5 см; острие: д. 30,0 см, ш. 3,2 см, метална част на ръкохватката: д. 9,5 см. 

Украса. Средната част на острието е с две врязани окръжности с обозначен 

център. Предпазителят на металната част на ръкохватката е с врязвания, които обхващат 

цялата му повърхност. 

Торбов 1997, 38, кат. № 13, табл. II, 3. 
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Крива бара (КАРТА 2/32) 

42. Нож - ИМ-Оряхово, инв. № 87, табло X/3. Металната част на ръкохватката е с 

отвор за нит. 

Д. 29,0 см; острие: д. 22,8 см, ш. 3,5 см; метална част на ръкохватката: д. 6,0 см. 

Торбов 1997, 39, кат. № 14. 

 

 

Крумово (КАРТА 5/33) 

43. Нож - РИМ-Ямбол, инв. № KL 02:1065, табло X/4. Острието е с по два тесни 

улея върху всяка от двете му половини. Металната част на ръкохватката е с два отвора 

за нитове, предпазител и накрайник. 

Д. 54,0 см; острие: ш. 5,5 см; метална част на ръкохватката: д. 11,5 см.  

Украса. Средната част на острието е с две врязани окръжности с обозначен център 

и три вчукани триъгълника. Двете му половини са с вчукани триъгълници и точки. В 

близост до улеите са врязани дъги. Пластината на накрайникът на металната част на 

ръкохватката е с четири врязани окръжности с обозначен център.  

Бакарджиев 2010, 293-297, обр. 1б, 2а-в.  

 

 

Кърпачево (Надежда),  

община Ловеч, област Ловеч (КАРТА 3/34) 

44. Нож, открит при неизвестни обстоятелства в Дончевата могила - НАИМ-

София, инв. № 2706, табло XI/1. Металната част на ръкохватката липсва. Гърбът на 

острието се проектира върху две дъги, сключващи помежду си тъп ъгъл. То е с тесен 

улей върху половина, обхващаща върха и два тесни улея върху половината, разположена 

до металната част на ръкохватката. 

Запазена д. 30,7 см; острие: ш. 3,7 см. 

Украса. Средната част на острието е с две врязани концентрични окръжности с 

обозначен център. 

Попов 1929, 282, обр. 146, А.  

 

 

Мездра (КАРТА 2/35) 

45. Нож - НИМ-София, инв. № 38581, табло. XI/2. Едната страна на острието е с 

две врязвания върху половината, обхващаща върха и тесен улей върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит и предпазител.  

Д. 20,5 см; острие: д. 15,7 см, ш. 2,7 см; метална част на ръкохватката: д. 4,8 см. 

Украса. Средната част на едната страна на острието е с изображение, 

наподобяващо на птица - с врязана окръжност с обозначен център е представена главата, 

а тялото и крилата - с отделни резки. Половината на острието, обхващаща върха, е с къси 

резки. Другата му страна е с къси резки. 

 

46. Нож - НИМ-София, инв. № 38582, табло XI/3. Острието е с тесен улей върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката.   

Д. 27,5 см; острие: д. 22,0 см, ш. 3,2 см; метална част на ръкохватката: д. 5,2 см. 

 

47. Нож - НИМ-София, инв. № 38583, табло XI/4. Острието е с широк улей, 

преминаващ и върху металната част на ръкохватката. Тя е с нит.  

Д. 23,3 см; острие: д. 19,0 см, ш. 3,0 см; метална част на ръкохватката: д. 4,2 см. 
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48. Нож - НИМ-София, инв. № 38584, табло XII/1. Острието е с два широки улея 

с намиращ се в тях ръб, разположени върху двете му половини. Единият от улеите е 

пострадал от корозията. Металната част на ръкохватката е с два нита, предпазител и 

накрайник.  

Д. 38,5 см; острие: д. 28,2 см, ш. 3,0 см; метална част на ръкохватката: д. 10,8 см.  

Украса. Средната част на острието е с изображение, наподобяващо на две птица 

една срещу друга - с дълбоко врязване са представени телата и главите им. 

Предпазителят на металната част на ръкохватката е с широк улей. Пластината на 

накрайника е с врязана окръжност с обозначен център. Главите на двата нита са с 

кръстовидно врязване. 

Lazov 2004, 296, kat. № 261.  

 

 

Мизия (Букьовци) (КАРТА 2/36) 

49. Нож от гроб в квартала Татърлъка. Гърбът на острието се проектира върху две 

дъги, сключващи помежду си тъп ъгъл. Металната част на ръкохватката е с предпазител 

и накрайник. 

Д. 22,0 см.  

Украса. Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката са с 

пъпки, поставени в пояси, (отбелязано в публикацията). 

Велков 1957, 312, обр. 2.  

 

 

Могила, 

община Каспичан, област Шумен (КАРТА 4/37) 

50. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - РИМ-Шумен, инв. № 12271, 

табло XII/2. Върхът на острието липсва. То е с широк улей.   

Запазена д. 32,0 см; острие: ш. 3,0 см.  

Атанасов 1995, 40, обр. 17 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Новосел, 

община Шумен, област Шумен (КАРТА 4/38) 

51. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - РИМ-Шумен, инв. № 11878, 

табло XII/3. Острието е с два тесни улея, единият е върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката. Тя е с накрайник.  

Д. 44,0 см; острие: ш. 4,5 см.  

Атанасов 1995, 40, обр. 16 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Орлово (КАРТА 5/39) 

52. Нож – РИМ-Хасково - инв № 2775, табло XII/4. Острието е с тесен улей върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката.  

Д. 44,5 см; острие: ш. 3,8 см; метална част на ръкохватката: д. 4,5 см. 

Украса. Средната част на острието е с концентрични врязани окръжности с 

обозначен център с радиални резки и дъговидно врязване, подобно на полумесец.  

Петров 2004, 183, фиг. 1 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Oряхово (КАРТА 2/40) 



133 
 

53. Нож - гроб 1, табло XII/5. Гърбът на острието се проектира върху две дъги, 

сключващи помежду си тъп ъгъл. То е с тесен улей върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката. Върху нея са поставени втулка, пострадала от корозията, 

предпазител и накрайник – пластини. 

Д. 29,0 см.  

Николов 1993, 21, обр. 5в.  

 

 

Осен (КАРТА 2/41) 

54. Нож - гроб 1, табло XIII/1. Острието е с два тесни улея, единият е прекъснат 

от корозията, другият е върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с три отвора за нитове и накрайник.  

Д. 39,0 см; острие: ш. 3,0 см.  

Украса. Накрайникът на металната част на ръкохватката е с улей и резки, 

перпендикулярни на него. 

Николов 1990, 22, обр. 9г. 

 

55. Нож - гроб 2, табло XIII/2. Острието е с тесен улей върху половината, 

обхващаща върха и тесен улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с три отвора за нитове, предпазител и накрайник  

Д. 38,0 см; острие: ш. 3,0 см.  

Украса. Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката са с улеи 

и резки. 

Николов 1990, 23, обр. 10г. 

 

 

Оходен (КАРТА 2/42) 

56. Нож - РИМ-Враца, спом. ф. № 194, табло XIII/3. Краят на металната част на 

ръкохватката липсва. Тя е с отвор за нит. 

Запазена д. 23,0 см; острие: д. 18,5 см, ш. 3,3 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 4,2 см. 

 

57. Нож - РИМ-Враца, спом. ф. № 215, табло XIII/4.  

Д. 23,5 см; острие: д. 21,0 см, ш. 2,5 см; метална част на ръкохватката: д. 2,5 см. 

 

58. Нож - РИМ-Враца, спом. ф. № 216, табло XIII/5. Острието и единият край на 

металната част на ръкохватката липсват. Тя е с три нита и накрайник. 

Метална част на ръкохватката: запазена д. 8,7 см.  

Украса. Накрайникът е с два пръстена. 

 

 

Паволче (КАРТА 2/43) 

59. Нож - гроб 1. Металната част на ръкохватката е с три нита, предпазител и 

накрайник. Запазен е накрайникът от ножница – РИМ-Враца, инв. № А148, табло XIII/6. 

Той е с един отвор върху обратната страна на пластината.  

Д. 45,0 см; острие: д. 33,0 см, ш. 3,0 см; накрайник от ножница: д. 24,5 см, ш. 3,3 

см. 

Николов 1965, 180-181, обр. 21б-в. 

 

 



134 
 

Панагюрище (КАРТА 5/44) 

60. Нож – могила 4, некропол в м. Турските поляни, табло XIV/1. Върхът на 

острието липсва. То е с тесен улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с нит. 

Запазена д. 40,0 см; острие: ш. 4,6 см.  

Димитрова/Гиздова 1975, 48, табл. IV, 1. 

 

61. Нож – могила 5, гроб 2, некропол в м. Турските поляни, табло XIV/2. Върхът 

на острието и краят на металната част на ръкохватката липсват.  

Запазена д. 29,0 см; острие: ш. 3,3 см.  

Димитрова/Гиздова 1975, 48, табл. V, 3. 

 

62. Нож - могила 9, некропол 5, табло XIV/3. Върхът на острието и краят на 

металната част на ръкохватката липсват. То е с два тесни улея. 

Запазена д. 34,5 см; острие: ш. 4,0 см.  

Димитрова/Гиздова 1975, 54, табл. XIX, 2. 

 

63. Нож - могила 10, некропол 5, табло XIV/4. Върхът на острието липсва. То е с 

тесен улей върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит. 

Запазена д. 31,0 см; острие: ш. 4,0 см.  

Димитрова/Гиздова 1975, 54, табл. XX, 1. 

 

 

Плевен (КАРТА 3/45) 

64. Нож – РИМ-Плевен, инв. № 51, табло XIV/5. Гърбът на острието се проектира 

върху две дъги, сключващи помежду си тъп ъгъл. То е с врязване върху половината, 

обхващаща върха и широк улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с два нита, предпазител и накрайник. 

Д. 24,5 см; острие: д. 15,5 см, ш. 2,9 см; метална част на ръкохватката: д. 9,3 см.  

Украса. Средната част на острието е с вчукана точка; половината, обхващаща 

върха, е с вчукани триъгълници; половината, разположена до металната част на 

ръкохватката, e с два реда от вчукани триъгълници. Предпазителят е с врязвания.  

Попов 1929, 277-278, обр. 138, 5, 140, 4А, Б; Грънчаров (ред.) 1999, 22, кат. № 51. 

 

65. Нож - РИМ-Плевен, инв. № 52, табло XV/1. Части от острието и металната 

ръкохватка липсват. Върхът му е реставриран. Острието е с широк улей и врязване върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит. 

Запазена д. след реставрацията 29,0 см; острие след реставрацията: д. 24,5 см, ш. 

3,3 см; метална част на ръкохватката: запазена д. 4,7 см. 

Украса. Средната част на острието е с три врязани окръжности с обозначен 

център. 

Попов 1929, 278, обр. 138, 4; 140, 3. 

 

 

Попица,  

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 2/46) 

66. Нож, открит при неизвестни обстоятелства, табло XV/2. Върхът на острието 

липсва. То е с два широки улея, единият е върху половината, разположена до металната 

част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит 
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Запазена д. 26,5 см; острие: запазена д. 22,0 см, ш. 4,5 см; метална част на 

ръкохватката: д. 4,7 см. 

Украса. Острието е с врязани окръжности с обозначен център, в периферията на 

които са поставени врязвания с коси резки.  

Николов 1987, обр. 8д; Торбов 1997, 39, кат. № 18, табл. III, 1. 

 

 

Присово (КАРТА 3/47) 

67. Нож - РИМ-Велико Търново, инв. № 475А/ТОМ, табло XV/3. Острието е с два 

широки улея, очертани с врязвания, върху половината, обхващаща върха и два широки 

улея, оградени с врязвания, върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с два отвора за нитове. 

Д. 43,0 см; острие: д. 40,0 см, ш. 5,0 см.  

Украса. Средната част на острието е с две концентрични врязани окръжности. 

Църов 1994, 105, табл. 2/2 – датиране: III-I в. пр. Хр. 

 

 

Равно поле (Робертово),  

община Елин Пелин, област София (КАРТА 5/48) 

68. Нож, открит при неизвестни обстоятелства в м. Вълков дол - НАИМ-София, 

инв. № 2674, табло XV/4. Острието е с улей, повреден от корозията. Металната част на 

ръкохватката е с нит. 

Д. 37,5 см; острие: д. 30,5 см, ш. 4,8 см. 

Попов 1929, 289, обр. 155. 

 

 

Реселец,  

община Червен бряг, област Плевен (КАРТА 2/49) 

69. Нож, открит при неизвестни обстоятелства, табло XV/5. Върхът на острието 

и краят на металната част на ръкохватката липсват. Гърбът му се проектира върху две 

дъги, сключващи помежду си тъп ъгъл. To е с две врязвания върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит. 

Отсъстват размери в публикацията. 

Украса. Средната част на острието е с врязана окръжност с обозначен център, 

украсена с резки; половината, обхващаща върха, е с врязване с коси резки; половината, 

разположена до металната част на ръкохватката, е с два реда от вчукани триъгълници – 

част от тях са повредени от корозията. 

Николов 1987, 45, обр. 8г. 

 

 

Рогозен (КАРТА 2/50) 

70. Нож - РИМ-Враца, спом. ф. № 142, табло XVI/1. Част от острието липсва. 

Острието е с два широки улея върху двете му половини. Металната част на ръкохватката 

е с отвор за нит. 

Запазена д. 32,5 см; острие: д. 28,3 см, ш. 3,2 см; метална част на ръкохватката: д. 

4,3 см. 

Украса. Средната част на острието е с врязвания, повредени от корозията.  

Торбов 1997, 39, кат. № 19, табл. III, 2. 
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Русе (КАРТА 4/51) 

71. Нож - РИМ-Русе, инв. № I 3514. Гърбът на острието се проектира върху две 

дъги, сключващи помежду си тъп ъгъл. Металната част на ръкохватката е с три нита, 

предпазител и накрайник. 

Д. 33,4 см; острие: ш. 2,8 см. 

Украса. Главите на нитовете на металната част на ръкохватката са с кръстовидно 

врязване. 

Иванов 1978, 6, обр. 5c – датиране: III в. пр. Хр.  

 

 

Севлиево, 

община Севлиево, област Габрово (КАРТА 3/52) 

72. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - ИМ-Севлиево, инв. № 640, табло 

XVI/2. Гърбът на острието се проектира върху две дъги, сключващи помежду си тъп 

ъгъл. Острието е с широк улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с три отвора за нитове и накрайник. 

Д. 39,2 см; острие: ш. 3,5 см.  

Украса. Средната част на острието е с една врязана окръжност с обозначен център. 

Los tracios.., cat. № 199 – датиране: IV-III в пр. Хр.  

 

 

Славейково, 

община Провадия, област Варна (КАРТА 4/53) 

73. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - РИМ-Шумен, инв. № 11971, 

табло XVI/3.  

Д. 34,0 см; острие: ш. 3,8 см.  

Украса. Острието е с къси резки, част от тях са повредени от корозията. 

Атанасов 1995, 41, обр. 20 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Смочан (КАРТА 3/54) 

74. Нож – могила Смочан 3, гроб 2 - яма под огнище 12 - РИМ-Ловеч, без инв. №, 

табло XVI/4. Металната част на ръкохватката е с отвор за нит, предпазител и накрайник. 

Д. 36,0 см; острие: д. 25,5 см, ш. 3,3 см; метална част на ръкохватката: д. 11,0 см. 

 

75. Нож – могила Смочан 4, гроб 1- яма под огнище 11 - РИМ-Ловеч, инв. № 1601, 

табло XVI/5. Върхът на острието липсва. То е с широк улей, преминаващ и върху 

металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит.  

Запазена д. 33,5 см; острие: запазена д. 30,0 см, ш. 4,5 см; метална част на 

ръкохватката: д. 3,3 см. 

 

76. Нож – могила Смочан 4, огнище 4 - РИМ-Ловеч, инв. № 1831, табло XVII/1. 

Краят на металната част на ръкохватката липсва. Острието е с широк улей върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката.  

Запазена д. 18,5 см; острие: д. 15,3 см, ш. 3,2 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 3,2 см, (предполагаема дължина на ножа над 20 см). 

Украса. Средната част на острието е с три врязани окръжности с обозначен 

център, в периферията на които са поставени врязвания, едното от който е с коси резки.  
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77. Нож – могила Смочан 4, огнище 5 - РИМ-Ловеч, инв. № 1585, табло XVII/2. 

Върхът на острието липсва. То е с два широки улея, единият е върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката.  

Запазена д. 32,0 см; острие: запазена д. 27,0 см, ш. 5,3 см; метална част на 

ръкохватката: максимална д. 5,0 см. 

 

 

Соколаре (КАРТА 2/55) 

78. Нож, табло XVII/3. Краят на металната част на ръкохватката липсва. Гърбът 

на острието се проектира върху две дъги, сключващи помежду си тъп ъгъл. Металната 

част на ръкохватката е с два отвора за нитове и предпазител. 

Запазена д. 27,0 см; острие: ш. 3,5 см.  

Николов 1965, 187, обр. 28б. 

 

 

Софрониево (КАРТА 2/56) 

79. Нож - гроб 1 - м. Балеви ливади - РИМ-Враца, инв. № А998, табло XVII/4а. 

Краят на металната част на ръкохватката липсва. Острието е с тесен улеи върху 

половината, обхващаща върха и две врязвания върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит. Запазен е накрайникът от ножница 

– РИМ-Враца, спом. ф. № 238, табло XVII/4б. Част от него липсва. Той е с два отвора 

върху обратната страна на пластината. 

Запазена д. 31,5 см; острие: д. 25,5 см, ш. 3,0 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 5,5 см; накрайник на ножница: запазена д. 13,7 см, ш. 3,7 см. 

Украса. Средната част на острието е с изображение, наподобяващо на две птица 

една срещу друга - с дълбоко врязване и врязани окръжности с обозначен център са 

представени телата и главите им, крилата - с отделни резки. Врязана окръжност и 

дъговидно врязване, украсени с къси резки, са разположени между телата на птиците. 

Средната част на накрайника от ножница е с четири улея, рамкирани с прави и 

зигзаговидни врязвания. Три от улеите са съединени и образуват триъгълна фигура. 

Двете половини на накрайника са с прави и зигзаговидни врязвания и къси резки.  

Николов 1971, 18-20, обр. 9, 11. 

 

80. Нож - гроб 2 - м. Балеви ливади - РИМ-Враца, инв. №. А996, табло XVIII/1. 

Краят на металната част на ръкохватката липсва. Острието е с тесен улей върху 

половината, обхващаща върха и по-широк улей върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката. Във всеки от улеите е разположен ръб. Металната част 

на ръкохватката е с два отвора за нитове. 

Запазена д. 38,0 см; острие: д. 31,0 см, ш. 3,6 см; метална част на ръкохватката: 

запазена приблизителна д. 6,5 см. 

Украса. Острието е с изображение, наподобяващо на две птица една срещу друга. 

С дълбоко врязване и врязани окръжности с обозначен център са представени телата и 

главите им, крилата - с отделни резки. Двете половини на острието са със зигзаговидни 

врязвани линии и къси резки, разположени до тях.  

Николов 1971, 20, обр. 10-11; Торбов 2004, 45, обр. 1. 

 

81. Нож - гроб 1 - м. Стубленски връх - РИМ-Враца, инв. № А788, табло XVIII/2. 

Средната част на острието липсва. То е с широк улей върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката. Тя е с нит, предпазител и накрайник, закрепени към нея 

с по един нит. 
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Запазена приблизителна д. 29,5 см; острие: приблизителна д. 20,0 см, ш. 2,5 см.  

Едната страна на острието е с къси резки, някои от които образуват ъгълчета. 

Другата му страна е с къси резки. Предпазителят и накрайникът на метална част на 

ръкохватката са с по два пръстена. 

Николов 1981, 36, обр. 4в, (погребение 3). 

 

82. Нож - гроб 2 - м. Стубленски връх, табло XVIII/3. Той е прегънат. Острието е 

с широк улей върху половината, разположена до металната част на ръкохватката 

(отбелязано от автора). Тя е с накрайник.  

Приблизителна д. 19,0 см; острие: ш. 3,0 см. 

Николов 1981, 38, обр. 5д, (погребение 4). 

 

83. Нож - гроб 3 - м. Стубленски връх, табло XVIII/4. Металната част на 

ръкохватката е с отвор за нит. 

Д. 28,0 см; острие: ш. 4,0 см.  

Николов 1981, 40, обр. 6 г, (погребение 5).  

 

 

Стара Загора (КАРТА 5/57) 

84. Нож, табло XVIII/5. Върхът на острието и краят на металната част на 

ръкохватката липсват. То е с един широк улей.  

Запазена д. 37,0 см; острие: ш. 4,5 см. 

Буюклиев 1972, 6, обр. 3. 

 

 

Стубел (КАРТА 2/58) 

85. Нож - РИМ-Монтана, табло XIX/1. Краят на металната част на ръкохватката 

липсва. Острието е с улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката.  

Запазена д. 24,5 см; острие: д. 21,5 см, ш. 3,2 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 2,7 см. 

Александров 1975, 72, обр. 4. 

 

 

Тъжа (КАРТА 5/59) 

86. Нож от могила - ЮЗ край на селото в м. Бялата чешма, табло XIX/2. Част от 

острието липсва. Двете му страни са с по един улей върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката. Тя е с два нита, предпазител и накрайник. Единият нит 

минава през предпазителя. 

Запазена д. 43,5 см; острие: ш. 3,4 см. 

Украса. Предпазителят на металната част на ръкохватката е с резки. 

Домарадски 1994, 268, обр. 3/1; 283. 

 

87. Нож от могила 3, гроб № 1, табло XIX/3. Краят на металната част на 

ръкохватката липсва. 

Запазена д. 26,6 см.  

Домарадски 1994, 280, обр. 21-22/36. 

 

 

Търнава (КАРТА 2/60) 
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88. Нож - гроб 2 - м. Митков връх - РИМ-Враца, инв. № А791, табло XIX/4. Части 

от острието и металната част на ръкохватката липсват. То е с тесен улей върху 

половината, обхващаща върха. Металната част на ръкохватката е с два отвора за нитове 

и накрайник. 

Запазена д. 32,5 см; острие: приблизителна д. 20,5 см, ш. 2,8 см; метална част на 

ръкохватката: приблизителна д. 10,2 см. 

Украса. Острието е с врязана окръжност с обозначен център и зигзаговидна 

врязана линия, разположени върху половината, обхващаща върха. Накрайникът на 

металната част на ръкохватката е с два пръстенa и къси резки, намиращи се 

перпендикулярно на тях. 

Николов 1965, 179, обр. 20б. 

 

89. Нож - могила 1, гроб 1 - м. Грезница - РИМ-Враца, спом. ф. № 3, табло XIX/5а. 

Острието е с два широки улея върху двете му половини. Металната част на ръкохватката 

е с три нита, предпазител и накрайник. Запазен е накрайникът от ножница – РИМ-Враца, 

спом. ф. № 3, табл. XIX/5б.  

Д. 46,0 см; острие: д. 33,0 см, ш. 3,1 см; метална част на ръкохватката: д. 13,3 см; 

накрайник от ножница: д. 25,0 см, ш. 4,4 см. 

Украса. Средната част на острието е с врязана окръжност с резки в нейната 

периферия, повредени от корозията. В края на улеите са разположени две вчукани точки. 

Предпазителят на металната част на ръкохватката е с улей, пръстени и разположени 

перпендикулярно на тях къси резки. В улея е апликирана бронзова пластина. Широката 

част на накрайникът от ножница е с три врязани окръжности с обозначен център, два 

улея, очертани с врязване и назъбване на края на пластината. 

Теодосиев/Торбов 1995, 42-43, обр. 16. 

 

90. Нож - могила 3, гроб 1 - м. Грезница - РИМ-Враца, спом. ф. № 13, табло XX/1а. 

Острието е с два тесни улея върху двете му половини. Металната част на ръкохватката е 

с три отвора за нитове, предпазител и накрайник. Запазен е накрайникът от ножница - 

РИМ-Враца, спом. ф. № 13, табло XX/1б.  

Д. 43,0 см; острие: д. 31,5 см, ш. 4,0 см; метална част на ръкохватката: д. 11,0 см; 

накрайник от ножница: д. 17,0 см, ш. 4,2 см. 

Украса. Средната част на острието е с изображение, наподобяващо на две птица 

една срещу друга - с дълбоко врязване са представени телата и главите им, крилата - с 

отделни резки. Накрайникът от ножница е с три бронзови пластини, апликирани върху 

него. 

Теодосиев/Торбов 1995, 45, обр. 21. 

 

91. Нож - могила № 3, гроб 2 - м. Грезница - РИМ-Враца, спом. ф. № 24, табло 

XX/2а. Повреден от корозията. Металната част на ръкохватката е с нит и предпазител. 

Запазен е накрайникът от ножница – спом. ф. № 24, табло XX/2б. 

Приблизителна д. 28,0 см; острие: приблизителна д. 20,5 см, ш. 4,5 см; метална 

част на ръкохватката: приблизителна д. 6,0 см; накрайник от ножница: запазена д. 15,0 

см, ш. 4,5 см. 

Теодосиев/Торбов 1995, 47-48, обр. 32. 

 

92. Нож от селището - м. Грезница, РИМ-Враца, спом. ф. № 229, табло XX/3. 

Върхът на острието липсва. Острието е с три широки улея, два от които се сливат. 

Металната част на ръкохватката е с нит. 
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Запазена д. 32,5 см; острие: запазена д. 27,5 см, ш. 4,4 см, метална част на 

ръкохватката: д. 5,2 см. 

Украса. Острието е с врязани окръжности с обозначен център, намиращи се в 

средната му част и върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. 

 

93. Нож от селището - м. Грезница, РИМ-Враца, спом. ф. № 230, табло XX/4. 

Острието е с тесен улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с нит. 

Д. 39,5 см; острие: д. 34,5 см, ш. 6,3 см; метална част на ръкохватката: д. 5,2 см. 

 

 

Црънча (КАРТА 5/61) 

94. Нож – РИМ-Пазарджик, инв. № А 5107, табло XXI/1. Всяка от двете страни 

на острието е с улей с оформен в него ръб, намиращи се върху половината, разположена 

до металната част на ръкохватката (отбелязано от автора). Тя е с предпазител и 

накрайник. 

Д. 47,6 см; острие: д. 39,0 см, ш. 5,2 см; метална част на ръкохватката: д. 8,6 см.  

Катинчарова 2003, 6-7, обр. 4, 1. 

 

95. Нож – РИМ-Пазарджик, инв. № А 5106, табло XXI/2.  

Д. 48,0 см; острие: д. 38,0 см, ш. 4,2 см; метална част на ръкохватката: д. 10,0 см. 

Катинчарова 2003, 6, обр. 4/2. 

 

 

Черенча,  

община Шумен, област Шумен (КАРТА 4/62) 

96. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - РИМ-Шумен, инв. № 12272, 

табло XXI/3. Краят на металната част на ръкохватката липсва. Острието е с широк улей.  

Запазена д. 23,5 см; острие: ш. 3,8 см.  

Атанасов 1995, 41, обр. 18 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Чомаковци (КАРТА 2/63) 

97. Нож, табло XXI/4. Върхът на острието и краят на металната част на 

ръкохватката липсват. Тя е с нит и предпазител-пластина. 

Запазена д. 22,5 см; острие: д. 20,2 см, ш. 3,1 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 2,0 см. 

Николов 1990, 17, обр. 3г. 

 

 

 

 

 

Неизвестни обстоятелства на намиране 

 

98. Нож - РИМ-Враца, без инв. №, табло XXI/5. Острието е с два широки улея, 

единият от тях е върху половината, разположена до металната част на ръкохватката.  

Д. 32,7 см; острие: д. 27,5 см, ш. 4,8 см; метална част на ръкохватката д. 5,2 см. 

Украса. Средната част на острието с пет врязани окръжности с обозначен център, 

свързани по между си с резки.  
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99. Нож - РИМ-Враца, спом. ф. № 239, табло XXII/1. Гърбът на острието се 

проектира върху две дъги, сключващи помежду си тъп ъгъл. То е с врязване върху 

половината, включваща върха и широк улей и врязване върху половината, разположена 

до металната част на ръкохватката. Тя е с нит, два отвора за нитове, предпазител и 

накрайник - пластини. Върху нея е поставена втулка, пострадала от корозията, захваната 

с нита.  

Д. 20,5 см; острие: д. 12,5 см, ш. 2,0 см; метална част на ръкохватката: 

приблизителна д. 8,2 см. 

Украса. Острието е с четири вчукани точки - три в средната му част и една върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. 

Торбов 1997, 39, кат. № 20, табл. III, 3. 

 

100. Нож - РИМ-Враца, спом. ф. № 152, табло XXII/2. Металната част на 

ръкохватката е счупена и част от нея липсва. Острието е с тесен улей върху половината, 

обхващаща върха и две врязвания, очертаващи широк улей върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с три отвора за нитове, предпазител 

и накрайник. 

Запазена д. 38,5 см; острие: д. 27,0 см, ш. 3,0 см; метална част на ръкохватката д. 

12,5 см. 

Украса. Острието е с две врязани окръжности с обозначен център в средната му 

част и врязана окръжност в края на улея, повредени от корозията. Предпазителят и 

накрайникът на металната част на ръкохватката са с пръстени и коси резки, разположени 

перпендикулярно на тях. Пластината на накрайника е с две врязани окръжности с 

обозначен център.  

Торбов 1997, 39, кат. № 21, табл. III, 4. 

 

101. Нож - ИМ-Лом, инв. № 468, табло XXII/3. Краят на металната част на 

ръкохватката липсва. Острието е с широк улей. Металната част на ръкохватката е с нит 

и предпазител. 

Запазена д. 28,5 см; острие: д. 23,0 см, ш. 4,5 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 5,5 см. 

Торбов 1997, 39, кат. № 22, табл. IV, 1. 

 

102. Нож - РИМ-Монтана, табло XXIII/1. Металната част на ръкохватката е с 

отвор за нит и предпазител. 

Д. 31,0 см; острие: д. 24,7 см, ш. 3,5 см; метална част на ръкохватката: д. 6,0 см. 

Украса: Острието е с редове от вчукани точки. Средната му част е с четири 

врязани окръжности с обозначен център. Предпазителят на металната част на 

ръкохватката е с три улея. 

Торбов 1997, 39, кат. № 23, табл. IV, 2. 

 

103. Нож - РИМ-Враца, инв. № АI2866, табло XXIII/2. Върхът на острието 

липсва. То е с широк улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с нит. 

Запазена д. 24,0 см; острие: запазена д. 19,0 см, ш. 3,7 см; метална част на 

ръкохватката: д. 5,2 см. 

Украса. Половината от острието, разположена до металната част на ръкохватката, 

е с два реда от вчукани ъгълчета.  

Торбов 1993, 39, обр. 23а-в. 
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104. Нож - РИМ-Враца, спом. ф. № 234, табло XXIII/3. Върхът на острието 

липсва. То е с четири врязвания, минаващи и върху металната част на ръкохватката. Тя 

е с два нита. 

Запазена д. 25,5 см; острие: запазена д. 19,5 см, ш. 1,3 см; метална част на 

ръкохватката: приблизителна д. 5,5 см. 

 

105. Нож - ИМ-Оряхово, инв. № 95, табло XXIII/4. Върхът на острието и краят 

на металната част на ръкохватката липсват. Острието е с два тесни улея върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит. 

Запазена д. 25,5 см; острие: запазена д. 22,0 см, ш. 3,3 см; метална част на 

ръкохватката: д. 3,2 см. 

Украса. Средната част на острието е с вчукана точка. 

 

106. Нож - РИМ-Плевен, инв. № 5105, табло XXIII/5. Острието е с широк улей и 

врязване върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит.  

Д. 27,5 см; острие: д. 19,0 см, ш. 2,9 см; метална част на ръкохватката: д. 9,5 см. 

Украса. Средната част на острието е с изображение, наподобяващо на две птица 

една срещу друга - с дълбоки врязвания са представени телата и главите им, крилата - с 

отделни резки. То е с две врязани окръжности с обозначен център – едната е над главите 

на птиците, другата върху половината, разположена до металната част на ръкохватката.  

 

107. Нож - РИМ-Стара Загора, инв. № 2Сз772, табло XXIV/1. Острието е с два 

тесни улея, единият от които е върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с отвор за нит. 

Д. 30,0 см; острие: ш. 3,5 см; метална част на ръкохватката: д. 5,6 см. 

Украса. Средната част на острието е с хоризонтално врязване, оформено като връх 

на стрела, в основата си засечен от резка, до него са оформени пет вдлъбнатини 

(описание от публикацията). 

Буюклиев 1972, 6, обр. 1.  

 

108. Нож - РИМ-Стара Загора, инв. № 2Сз773, табло XXIV/2. Върхът на острието 

липсва. То е с широк улей. Металната част на ръкохватката е три отвора за нитове и 

предпазител. 

Запазена д. 47,0 см; острие: ш. 4,7 см; метална част на ръкохватката: д. 10,5 см. 

Буюклиев 1972, 6, обр. 2.  

 

 

Сбирка „Ватеви” 

 

109. Нож – инв. № 63, табло XXIV/3.   

Д. 31,5 см; острие: д. 23,5 см, ш. 3,1 см; метална част на ръкохватката: д. 8,0 см. 

 

110. Нож, табло XXIV/4. Върхът на острието липсва. Металната част на 

ръкохватката е с нит.  

Запазена д. 32,5 см; острие: запазена д. 26,5 см, ш. 3,1 см; метална част на 

ръкохватката: д. 6,5 см.  

 

111. Нож, табло XXIV/5. Острието е с врязване, повредено от корозията. 

Металната част на ръкохватката е с нит.  
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Д. 26,0 см; острие: д. 21,0 см, ш. 3,2 см; метална част на ръкохватката: д. 5,0 см.  

 

112. Нож, табло XXV/1. Върхът на острието липсва. Металната част на 

ръкохватката е с отвор за нит.  

Запазена д. 33,0 см; острие: запазена д. 26,5 см, ш. 3,0 см; метална част на 

ръкохватката: д. 6,5 см.  

 

113. Нож. Металната част на ръкохватката е с нит.  

Д. 26,0 см; острие: приблизителна д. 20,0 см, ш. 3,7 см; метална част на 

ръкохватката: приблизителна д. 6,0 см.  

 

114. Нож – инв. № 67, табла XXV/2, LIII/1. Острието е с широк улей, преминаващ 

и върху металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит.  

Д. 30,6 см; острие: д. 25,0 см, ш. 4,0 см; метална част на ръкохватката: д. 5,5 см. 

Украса. Средната част на острието и половината му, разположена до металната 

част на ръкохватката, са с два реда от вчукани триъгълници и четири врязани окръжности 

с обозначен център, съединени с резки. Две врязвания с коси резки са оформени в 

периферията на едната врязана окръжност.  

Торбов 2016, кат. № VIII/7; Torbov 2018, cat. № VIII/7. 

 

115. Нож – инв. № 68, табло XXV/3. Острието е с широк улей. Металната част на 

ръкохватката е с нит. 

Д. 28,0 см; острие: д. 23,0 см, ш. 4,0 см; метална част на ръкохватката: д. 5,0 см. 

Торбов 2016, кат. № VIII/8; Torbov 2018, cat. № VIII/8. 

 

116. Нож – инв. № 69, табла XXV/4, LIII/2. Острието е с широк улей, преминаващ 

върху металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит.  

Д. 27,8 см; острие: д. 22,0 см, ш. 4,1 см; метална част на ръкохватката: д. 5,7 см. 

Украса. Средната част на острието е с врязана окръжност с обозначен център с 

вчукани радиално триъгълници, врязвания с форма на дъга и резки, образуващи ъгли. 

Половината от острието, разположена до металната част на ръкохватката, е с два реда от 

вчукани триъгълници. 

Торбов 2016, кат. № VIII/9; Torbov 2018, cat. № VIII/9. 

 

117. Нож – инв. № 70, табло XXV/5. Острието е с широк улей.  

Д. 30,5 см; острие: д. 23,5 см, ш. 4,0 см; метална част на ръкохватката: д. 7,0 см. 

Торбов 2016, кат. № VIII/10; Torbov 2018, cat. № VIII/10. 

 

118. Нож – инв. № 71, табла XXVI/1, LIII/3. Краят на металната част на 

ръкохватката липсва. Острието е с два широки улея. Металната част на ръкохватката е с 

нит.  

Запазена д. 22,5 см; острие: д. 19,5 см, ш. 4,2 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 3,0 см.  

Украса. Средната част на острието е с две врязани окръжности с обозначен 

център, повредени от корозията. 

Торбов 2016, кат. № VIII/11; Torbov 2018, cat. № VIII/11. 

 

119. Нож – инв. № 72, табла XXVI/2, LIII/4. Острието е с широк улей, 

преминаващ върху металната част на ръкохватката. Тя е с нит. 

Д. 27,5 см; острие: д. 23,5 см, ш. 3,1 см; метална част на ръкохватката: д. 4,0 см.  
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Украса. Средната част на острието е с три врязани окръжности с обозначен 

център.  

Торбов 2016, кат. № VIII/12; Torbov 2018, cat. № VIII/12. 

 

120. Нож – инв. № 73, табла XXVI/3, LIII/5. Острието е с широк улей, 

преминаващ върху металната част на ръкохватката. Тя е с нит. 

Д. 29,8 см; острие: д. 24,0 см, ш. 3,9 см; метална част на ръкохватката: д. 5,5 см. 

Украса. Острието е с релефна зигзаговидна линия. Средната му част е с четири 

врязани окръжности с обозначен център, свързани по между си с резки. Двете крайни 

окръжности са с по две врязвания, които се сливат.  

Торбов 2016, кат. № VIII/13; Torbov 2018, cat. № VIII/13. 

 

121. Нож – инв. № 74, табла XXVI/4, LIV/1. Върхът на острието липсва. То е с 

тесен улей. Металната част на ръкохватката е с два нита.  

Запазена д. 35,0 см; острие: запазена д. 31,0 см, ш. 3,7 см; метална част на 

ръкохватката: д. 4,0 см.  

Торбов 2016, кат. № VIII/14; Torbov 2018, cat. № VIII/14. 

 

122. Нож – инв. № 75, табла XXVII/1, LIV/2. Острието е с два тесни улея, единият 

преминава върху металната част на ръкохватката. Тя е с нит. 

Д. 30,5 см; острие: д. 25,5 см, ш. 4,9 см; метална част на ръкохватката: д. 5,0 см. 

Украса. Средната част на острието е с шест врязани окръжности с обозначен 

център, разположени между двата улея.  

Торбов 2016, кат. № VIII/15; Torbov 2018, cat. № VIII/15. 

 

123. Нож, табло XXVII/2. Острието е с врязвания, повредени от корозията. 

Металната част на ръкохватката е с два отвора за нитове и предпазител.  

Д. 44,5 см; острие: д. 32,5 см, ш. 5,0 см; метална част на ръкохватката: д. 12,0 см.  

 

124. Нож – инв. № 76, табло XXVII/3. Острието е с тесен улей, върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката.  

Д. 36,0 см; острие: д. 30,5 см, ш. 3,6 см; метална част на ръкохватката: д. 5,5 см. 

Торбов 2016, кат. № VIII/16; Torbov 2018, cat. № VIII/16. 

 

125. Нож – инв. № 77, табла XXVII/4, LIV/3. Острието е с широк улей върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с три отвора за нитове. 

Д. 36,0 см; острие: д. 29,5 см, ш. 3,2 см; метална част на ръкохватката: д. 6,5 см. 

Торбов 2016, кат. № VIII/17; Torbov 2018, cat. № VIII/17. 

 

126. Нож – инв. № 78, табло XXVII/5. Острието е с тесен улей върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит. 

Д. 25,5 см; острие: д. 21,0 см, ш. 3,2 см; метална част на ръкохватката: д. 4,5 см.  

Украса. Острието е с два реда коси резки, част от тях са повредени от корозията. 

Торбов 2016, кат. № VIII/18; Torbov 2018, cat. № VIII/18. 

 

127. Нож – инв. № 79, табла XXVIII/1, LIV/4. Острието е с две успоредни 

врязвания върху половината, разположена до металната част на ръкохватката, повредени 

от корозията. Тя е с два отвора, в единия от които е запазена част от нит. 

Д. 44,2 см; острие: д. 34,0 см, ш. 4,6 см; метална част на ръкохватката: д. 10,7 см. 

Торбов 2016, кат. № VIII/19; Torbov 2018, cat. № VIII/19. 
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128. Нож – инв. № 80, табла XXVIII/2, LIV/5. Острието е с широк улей върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит. 

Д. 22,5 см; острие: д. 18,0 см, ш. 3,0 см; метална част на ръкохватката: д. 4,5 см.  

Украса. Половината от острието, разположена до металната част на ръкохватката, 

е с два реда от вчукани триъгълници. 

Торбов 2016, кат. № VIII/20; Torbov 2018, cat. № VIII/20. 

 

129. Нож – инв. № 81, табла XXVIII/3, LV/1. Острието е с тесен улей върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит. 

Д. 34,0 см; острие: д. 28,0 см, ш. 5,0 см; метална част на ръкохватката: д. 6,5 см.  

Украса. Средната част на острието е с три врязани окръжности с обозначен център 

с радиални резки. Половината, разположена до металната част на ръкохватката, е с три 

врязани окръжности с радиални резки и една вчукана точка.  

Торбов 2016, кат. № VIII/21; Torbov 2018, cat. № VIII/21. 

 

130. Нож – инв. № 82, табла XXVIII/4, LV/2. Острието е с широк улей и врязване 

върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит и е огъната. 

Д. 23,0 см; острие: д. 20,5 см, ш. 2,4 см; метална част на ръкохватката: 

приблизителна д. 2,5 см. 

Торбов 2016, кат. № VIII/22; Torbov 2018, cat. № VIII/22. 

 

131. Нож – инв. № 83, табла XXVIII/5, LV/3. Острието е с широк улей върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит. 

Д. 33,5 см; острие: д. 29,0 см, ш. 4,0 см; метална част на ръкохватката: д. 4,5 см. 

Торбов 2016, кат. № VIII/23; Torbov 2018, cat. № VIII/23. 

 

132. Нож – инв. № 84, табла XXIX/1, LV/4. Острието е с два широки улея, 

повредени от корозията в средата му. Единият е върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит. 

Д. 34,0 см; острие: д. 27,5 см, ш. 5,0 см; метална част на ръкохватката: д. 6,0 см.  

Торбов 2016, кат. № VIII/24; Torbov 2018, cat. № VIII/24. 

 

133. Нож – инв. № 85, табла XXIX/2, LV/5. Острието е с по два тесни улея върху 

всяка от двете му половини. Металната част на ръкохватката е с два нитa. 

Д. 33,0 см; острие: д. 26,5 см, ш. 3,5 см; метална част на ръкохватката: д. 6,5 см.  

Украса. Средната част на острието е с врязана окръжност с разположени около 

нея вчукани триъгълници. В близост до улеите се намират четири дъговидни резки. 

Торбов 2016, кат. № VIII/25; Torbov 2018, cat. № VIII/25. 

 

134. Нож – инв. № 86, табло XXIX/3. Краят на металната част на ръкохватката 

липсва. Острието е с по-два тесни улея върху всяка от двете му половини.  

Запазена д. 34,5 см; острие: д. 29,7 см, ш. 4,3 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 4,3 см.  

Украса. Средната част на острието е с шест врязани окръжности - четири от тях 

са разположени две по две една над друга, останалите две се намират между 

образувалите се два реда. 

Торбов 2016, кат. № VIII/26; Torbov 2018, cat. № VIII/26. 
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135. Нож – инв. № 87, табла XXIX/4, LVI/1. Острието е с тесен улей върху 

половината, обхващаща върха и два тесни улея, които се съединяват върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит.  

Д. 31,5 см; острие: д. около 24,5 см, ш. 3,3 см; метална част на ръкохватката: д. 

около 6,5 см. 

Торбов 2016, кат. № VIII/27; Torbov 2018, cat. № VIII/27. 

 

136. Нож, табло XXIX/5. Острието е с две врязвания върху половината, 

обхващаща върха и едно врязване, нарушено от корозията, върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката.  

Д. 48,0 см; острие: приблизителна д. 43,5 см, ш. 4,3 см; метална част на 

ръкохватката: д.: 4,7 см. 

Украса. Средната част на острието е с дъговидни врязвания. 

 

137. Нож – инв. № 89, табла XXX/1а, в, LVI/2a. Едната страна на острието е с два 

тесни улея върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Другата 

му страна е с врязване върху половината, обхващаща върха и две врязвания върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с три нита, 

предпазител и накрайник. Запазен е накрайникът от ножница, табло XXX/1б, LVI/2б. 

Д. 45,5 см; острие: д. 33,8 см, ш. 3,1 см; метална част на ръкохватката: д. 12,0 см; 

накрайник от ножница: д. 20,2 см, ш. 4,0 см.  

Украса. Половината от острието, обхващаща върха, е с един ред вчукани 

триъгълници. Пет от тях са с дъговидни и елипсовидни резки. Предпазителят и 

накрайникът на металната част на ръкохватката са с по два пръстена и резки, намиращи 

се перпендикулярно на тях. Главите на нитовете са с кръстовидни врязвания. 

Накрайникът от ножницата е с улеи, оградени с врязвания, разположени в четири 

участъка от пластината. Едно врязване е оформено в близост до нейния широк край, 

назъбен с насечки.  

Торбов 2016, кат. № VIII/29; Torbov 2018, cat. № VIII/29. 

 

138. Нож, табла XXX/2, LVI/3. Предпазителят липсва. Острието е с тесен улей 

върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит и 

накрайник, повреден от корозията.  

Д. 28,0 см; острие: д. 19,0 см, ш. 3,2 см; метална част на ръкохватката: д. 9,5 см. 

Украса. Средната част на острието е с вчукана точка с радиални резки; 

половината, разположена до металната част на ръкохватката, е с един ред от вчукани 

точки.  

Торбов 2016, кат. № VIII/30; Torbov 2018, cat. № VIII/30. 

 

139. Нож – инв. № 90, табло XXX/3. Острието е с широк улей и врязване върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит, отвор за нит, 

предпазител и накрайник.  

Д. 24,0 см; острие: д. 15,5 см, ш. 2,8 см; метална част на ръкохватката: д. 8,4 см. 

Украса. Средната част на острието и половината, разположена до металната част 

на ръкохватката, са с две врязани окръжности с обозначен център.  

 

140. Нож – инв. № 91, табла XXX/4a, LVI/4а. Острието е с две врязвания върху 

половината, обхващаща върха и врязвания, които се съединяват и очертават широк, 

плитък улей върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с 



147 
 

три нита, предпазител и накрайник. Запазен е накрайникът от ножница, табло XXX/4б, 

LVI/4б. 

Д. 43,3 см; острие: д. 31,0 см, ш: 3,1 см, метална част на ръкохватката: д. 12,8 см; 

накрайник от ножница: д. 26,5 см, ш. 4,0 см.  

Украса. Средната част на острието е с врязана окръжност с обозначен център с 

резки, разположени радиално на нея. Двете врязвания върху половината, обхващаща 

върха, са с изображение, наподобяващо на глава на птица – с врязана окръжност с 

обозначен център е оформена главата, две резки маркират човката. Предпазителят и 

накрайникът на металната част на ръкохватката са с по един улей. Главите на нитовете 

са с кръстовидни врязвания. Накрайникът от ножницата е с врязване върху широкия край 

на пластината.   

Торбов 2012б, 84, 154, кат. № 27 – датиране: III-I в. пр. Хр.; Торбов 2016, кат. № 

VIII/31; Torbov 2018, cat. № VIII/31. 

 

141. Нож – инв. № 92, табла XXXI/1, LVII/1. Накрайникът липсва. Едната страна 

на острието е с две врязвания върху половината, обхващаща върха и врязвания, 

очертаващи широк улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Другата страна на острието е с едно врязване върху половината, 

обхващаща върха и тесен улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с отвор за нит, два нита и предпазител. 

Д. 42,5 см; острие: д. 31,5 см, ш. 3,3 см; метална част на ръкохватката: д. 11,3 см.  

Украса. Средната част на едната страна на острието е с вчукана точка и 

разположени радиално прави и дъговидни резки, повредени от корозията. Средната част 

на другата страна на острието е с врязана окръжност с обозначен център, очертана с дъга 

и две дъговидни врязвания до нея. Предпазителят на металната част на ръкохватката е с 

два пръстена и разположени перпендикулярно на тях резки. Главите на нитовете са с 

радиални врязвания.  

Торбов 2016, кат. № VIII/32; Torbov 2018, cat. № VIII/32. 

 

142. Нож – инв. № 93, табла XXXI/2а, LVII/2а. Острието е с два тесни улея върху 

двете му половини. Металната част на ръкохватката е с три отвора за нитове, предпазител 

и накрайник. Запазен е накрайникът от ножница, табло XXXI/2б, LVII/2б. 

Д. 39,5 см; острие: д. 27,0 см, ш. 4,0 см; метална част на ръкохватката: д. 13,0 см; 

накрайник от ножница: д. 24,5 см, ш. 5,2 см.  

Украса. Средната част на острието е с три врязани окръжности с обозначен 

център, всяка от които е с радиални резки. Предпазителят на металната част на 

ръкохватката е с пръстени. Накрайникът от ножницата е с вчукани точки и триъгълници, 

врязани дъги, правоъгълници и ромбове.  

Торбов 2012б, 83, 154, кат. № 26 – датиране: III-I в. пр. Хр.; Торбов 2016, кат. № 

VIII/33; Torbov 2018, cat. № VIII/33. 

 

143. Нож – инв. № 94, табла XXXI/3, LVII/3. Краят на металната част 

ръкохватката и накрайникът липсват. Острието е с две врязвания върху половината, 

обхващаща върха и два улея върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с нит и предпазител.  

Запазена д. 29,5 см; острие: д. 24,0 см, ш. 2,8 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 5,5 см. 

Украса. Средната част на острието е с врязания, повредени от корозията, 

наподобяващи вероятно на птица. 

Торбов 2016, кат. № VIII/34; Torbov 2018, cat. № VIII/34. 
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144. Нож – инв. № 95, табла XXXI/4а, LVIII/1а. Част от предпазителя липсва. 

Едната страна на острието е с два тесни улея върху половината, обхващаща върха и 

врязвания, очертаващи широк улей с оформен в него ръб, върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Другата страна на острието е с едно 

врязване върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с отвор 

за нит, предпазител, захванат с нит и накрайник. Накрайникът е закрепен за двата 

издатъка, в които преминава металната част на ръкохватката и също е с нит. Запазен е 

накрайникът от ножница, табло XXXI/4б, LVIII/1б. 

Д. 38,0 см; острие: д. 28,5 см, ш. 3,0 см; метална част на ръкохватката: д. 9,2 см; 

накрайник от ножница: д. 14,5 см, ш. 3,5 см.  

Украса. Средната част на острието е с три врязани окръжности с обозначен 

център. Предпазителят на металната част на ръкохватката е с коси врязвания. Главата на 

единия нит е с резки. Накрайникът от ножница е с двойни прави и зигзаговидни врязани 

линии, оформени върху широкия край на пластината. 

Торбов 2016, кат. № VIII/35; Torbov 2018, cat. № VIII/35. 

 

145. Нож – инв. № 96, табла XXXII/1, LVIII/2. Едната страна на острието е с две 

врязвания върху половината, обхващаща върха и врязвания, очертаващи широк улей 

върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Другата страна на 

острието е с две врязвания, повредени от корозията, оформени върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит, два отвора за нитове 

предпазител и накрайник. 

Д. 49,5 см; острие: д. 36,7 см, ш. 4,0 см; метална част на ръкохватката: д. 13,0 см.  

Украса. Средната част на острието е с врязана окръжност с обозначен център с 

радиално разположени на нея резки. Двете врязвания върху половината, обхващаща 

върха, завършват с врязана окръжност с обозначен център, пострадала от корозията. В 

близост до широкия улей са оформени дъговидни врязвания. Предпазителят и 

накрайникът на металната част на ръкохватката са с два пръстена с перпендикулярни на 

тях резки. 

Торбов 2016, кат. № VIII/36; Torbov 2018, cat. № VIII/36. 

 

146. Нож – инв. № 97, табла XXXII/2а, LVIII/3а. Острието е с две врязвания 

върху половината, обхващаща върха и широк улей върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката. Тя е с три нита, предпазител и накрайник. Запазен е 

накрайникът от ножница, табло XXXII/2б, LVIII/3б. 

Д. 40,0 см; острие: д. 27,0 см, ш. 3,1 см; метална част на ръкохватката: д. 13,7 см; 

накрайник от ножница: д. 22,5 см, ш. 3,7 см.  

Украса. Краят на улеите в средната част на острието е с изображение, 

наподобяващо на две глави на птица една срещу друга - с вчукване е обозначено окото и 

две резки маркират човката. Между тях е разположена врязана окръжност с обозначен 

център с радиални резки. Предпазителят и накрайникът на металната част на 

ръкохватката са с врязвания. Главите на нитовете са с радиални резки. Накрайникът от 

ножница е с четири улея, успоредно на два от тях са оформени врязвания. Широкият 

край на пластината е с назъбване и две окръжности с обозначен център. 

Торбов 2016, кат. № VIII/37; Torbov 2018, cat. № VIII/37. 

 

147. Нож – инв. № 98, табла XXXII/3а, LVIII/4а. Острието е с тесен улей върху 

половината, обхващаща върха и широк улей върху половината, разположена до 
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металната част на ръкохватката. Тя е с три нита, предпазител и накрайник. Запазен е 

накрайникът от ножница, табло XXXII/3б, LVIII/4б. 

Д. 39,5 см; острие: д. 29,0 см, ш. 3,5 см; метална част на ръкохватката: д. 10,2 см; 

накрайник от ножница: д. 24,3 см, ш. 4,5 см.  

Украса. Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката са с два 

пръстена. Накрайникът от ножница е с четири улея и врязване, разположени върху 

назъбения с насечки по-широк край на пластината.  

Торбов 2016, кат. № VIII/38; Torbov 2018, cat. № VIII/38. 

 

148. Нож – инв. № 99, табла XXXII/4а, в, LIX/1а. Едната страна на острието е с 

улей върху половината, обхващаща върха и врязвания, очертаващи широк улей върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Другата страна на острието 

е с едно врязване върху половината, обхващаща върха и две врязвания върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с три нита, предпазител и 

накрайник. Запазен е накрайникът от ножница, табло XXXII/4б, LIX/1б. 

Д. 37,5 см; острие: д. 23,7 см, ш. 3,3 см; метална част на ръкохватката: д. 14,3 см; 

накрайник от ножница: запазена д. 10,0 см, ш. 2,4 см. 

Украса. Средната част на острието е с вчукване с разположени около него 

радиални резки. Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката са с 

пръстени и резки, намиращи се перпендикулярно на тях. Елипсовидната пластина на 

накрайника е с две врязани окръжности с обозначен център, едната е повредена от 

корозията. Главите на трите нита са с радиални резки. Накрайникът от ножница е с 

успоредни врязвания, оформени върху по-тесния край на пластината. 

Торбов 2012б, 85, кат. № 28 – датиране: III-I в. пр. Хр.; Торбов 2016, кат. № 

VIII/39; Torbov 2018, cat. № VIII/39. 

 

149. Нож, табло XXXIII/1а. Едната страна на острието е с две врязвания, 

очертаващи тесен улей върху половината, обхващаща върха и врязвания, оформящи 

широк улей върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с 

три нита, предпазител и накрайник. Запазен е накрайникът от ножница, част от него 

липсва, табло XXXIII/1б. 

Д. 41,5 см; острие: д. 29,0 см, ш. 3,2 см; метална част на ръкохватката: д. 13,3 см; 

накрайник на ножница: запазена д. 18,0 см, ш. 3,5 см. 

Украса. Двете врязвания, разположени върху половината, обхващаща върха, са с 

изображение, наподобяващо вероятно глава на птица – с вчукана точка е представено 

окото, а две резки маркират човката. Средната част на острието е с врязана окръжност с 

обозначен център с разположени около нея радиални резки. Предпазителят и 

накрайникът на металната част на ръкохватката са с пръстени и резки, намиращи се 

перпендикулярно на тях. Главите на трите нита са с радиални резки. Накрайникът от 

ножница е с два улея, очертани с резки, оформени върху по-широкия край на пластината. 

 

150. Нож - инв. № 18, табла XXXIII/2, LIX/2. Едната страна на острието е с два 

улея върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Другата му 

страна е с широк един улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с три отвора за нитове.  

Д. 50,0 см; острие: д. 40,0 см, ш. 3,5 см; метална част на ръкохватката: д. 9,3 см. 

Торбов 2016, кат. № IV/6; Torbov 2018, cat. № IV/6. 

 

151. Нож – инв. № 108, табла XXXIII/3, LIX/3. Острието е с широк улей и две 

врязвания, разположени успоредно на него. Металната част на ръкохватката е с нит. 
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Д. 36,5 см; острие: д. 30,5 см, ш. 1,8 см; метална част на ръкохватката: д. 6,0 см.  

Торбов 2016, кат. № VIII/48; Torbov 2018, cat. № VIII/48. 

 

152. Нож – инв. № 109, табла XXXIII/4, LIX/4. Острието е с три тесни улея, 

разположени върху всяка от двете му страни. Металната част на ръкохватката е с нит.  

Д. 33,0 см; острие: д. 28,5, ш. 1,9 см; метална част на ръкохватката: д. 4,7 см.  

Торбов 2016, кат. № VIII/49; Torbov 2018, cat. № VIII/49. 

 

 

Накрайници от ножници 

153. Накрайник от ножница – инв. № 100, табла XXXIV/1, LX/1. 

Д. 10,0 см, ш. 2,8 см. 

Украса. Двата края на пластината са с успоредни врязвания.  

Торбов 2016, кат. № VIII/40; Torbov 2018, cat. № VIII/40. 

 

154. Накрайник от ножница – инв. № 101, табла XXXIV/2, LX/2. 

Д. 15,6 см, ш. 3,5 см. 

Украса. Двата края на пластината са с успоредни врязвания с поставени между 

тях резки, които са групирани две по две. Средната част на накрайника е с две успоредни 

врязвания. 

Торбов 2016, кат. № VIII/41; Torbov 2018, cat. № VIII/41. 

 

155. Накрайник от ножница – инв. № 102, табла XXXIV/3, LX/3. 

Д. 11,7 см, ш. 3,5 см. 

Украса. Широкият край на пластината е с пет успоредни врязвания; тесният край 

е с четири врязвания и пръстен. 

Торбов 2016, кат. № VIII/42; Torbov 2018, cat. № VIII/42. 

. 

 

156. Накрайник от ножница – инв. № 103, табла XXXIV/4, LX/4. 

Д. 11,5 см, ш. 3,7 см. 

Украса. Широкият край на пластината е с три успоредни врязвания и назъбване с 

насечки; тесния край е с две врязвания; средната част е с четири врязвания. 

Торбов 2016, кат. № VIII/43; Torbov 2018, cat. № VIII/43. 

 

157. Накрайник от ножница – инв. № 104, табла XXXIV/5, LX/5. Обратната част 

на пластината е с отвор. 

Д. 18,5 см, ш. 3,5 см.  

Украса. Двата края на пластината са с успоредни врязвания 

Торбов 2016, кат. № VIII/44; Torbov 2018, cat. № VIII/44. 

 

158. Накрайник от ножница, табло XXXIV/6. Краят на по-тясната част на 

пластината липсва. Тя е с два отвора и е запазена част от елемента, стягал накрайника 

към ножницата. 

Запазена д. 13,4 см, ш. 3,5 см.  

 

 

Колекция „Арес” 
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159. Нож, табло XXXIV/7а. Металната част на ръкохватката е с предпазител. 

Запазен е накрайникът от ножница, табло XXXIV/7б. 

Д. 35,0 см; острие: д. 22,5 см, ш. 3,9 см; метална част на ръкохватката: д. 11,0 см; 

накрайник от ножница: д. 24,3 см, ш. 4,5 см,  

Украса. Накрайникът от ножница е с изрязванияе в средната част на пластината. 

Лазов 2000, 37-38, кат. № 20; Lazov 2004, 298, kat. № 271; Шалганова 2012, 86-87, 

154, кат. № 29-30 – датиране: III в. пр. Хр.  

 

 

Römisch-Germanischen Zentralmuseums – Mainz (RGZM) 

Открити при неизвестни обстоятелства: нож с накрайник от ножница – кат. № 

160, табло XXXIV/8а-б, меч, връх от копие, апликация (умбо) от щит, тока от колан, две 

шпори и юзда от желязо - RGZM - кат. № О.42302/01-08. Те произхождат вероятно от 

гроб от Северозападна България, област Монтана.  

Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 159-210, Аbb. 1/1-7. 

 

160. Нож – RGZM – кат. № О.42302/04, табло XXXIV/8а. Острието е с широк 

улей върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит, 

предпазител и накрайник. Запазен е накрайникът от ножница, табло XXXIV/8б. 

Д. 28,0 см; острие: ш. 3,0 см; метална част на ръкохватката: д. 8,8 см; накрайник 

от ножница: д. 8,6 см.  

Украса. Улеят и половината от острието, разположена до металната част на 

ръкохватката, са с две зигзаговидни врязани линии. Средната част на острието е с 

изображение, наподобяващо вероятно на две птица една срещу друга - с врязвания са 

представени телата и главите им, крилата - с отделни резки. То е с две врязани 

окръжности с обозначен център – едната е над главите на птиците, другата върху 

половината, разположена до металната част на ръкохватката. Пластината на накрайника 

от ножница е с три успоредни врязвания и назъбване с насечки върху широкия край и 

едно врязване върху по-тесния край. 

Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 165-171, Аbb. 6/1-2. 
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II. Република Румъния 

 

П  Р  О  И  З  Х  О  Д  

 

Ardeu-Catăţeaua, 

judeţul Hunedoara (КАРТА 9/1) 

Антично селище, археологическо проучване, сектор SII 2001; 

инвентар: накрайник от ножница – кат. № 2, табло XXXV/2. 

Sîrbu/Borangic 2016b, 67. 

 

 

Augustin – Tipia Ormenişului, 

judeţul Braşov (КАРТА 9/2) 

Антично селище, археологическо проучване, стратиграфски пласт SII/m34, - 1,00 

m; 

инвентар: накрайник от ножница - кат. № 3, табло XXXV/3. 

Sîrbu/Borangic 2016b, 90. 

 

 

Bălava,  

judeţul Gorj (КАРТА 7/3) 

Открити при неизвестни обстоятелства - край езеро в м. Iui Ioan Dănău: нож - кат. 

№ 4, табло XXXV/4, меч с фрагмент от ножница и връх от копие от желязо. 

Popescu 1963, 403-411; Sîrbu 1993, 78; Borangic 2009a, 42 – датиране на 

находката: II-I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, 7 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Blandiana, 

judeţul Alba (КАРТА 9/5) 

Гроб - м. La Brod, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален обред - 

трупоизгаряне; 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № 6, табло XXXV/6, връх от 

копие, тока от колан и юзда от желязо, съд от глина и керамични фрагменти. 

Ciugudean 1980, 425-42, fig. 2/1-4, 3/a-b, 4/1-3 - датиране на гроба: втора 

половина на III – II в. пр. Хр.; Rustoiu 2002, 26, fig. 15-17; Borangic 2009a, 39-40 - 

датиране на гроба: II в. пр. Хр. - началото на I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, 68 - 

датиране на гроба: II-началото на I в. пр. Хр. 

 

 

Bulbuc,  

judeţul Alba (КАРТА 9/6) 

Депониране на въоръжение и снаряжение в плитки ями с неправилна форма. Не е 

регистриран порядък при поставянето им.  

Borangic 2014a, 279-293 - датиране на депонирането: края на II-I в. пр. Хр.; 

Sîrbu/Borangic 2016b, 158-161 - датиране на депонирането: II-I в. пр. Хр. 

 

Депониране 1,  

инвентар: нож - кат. № 7, табло XXXVI/1, връх от копие, шпора и юзда от желязо. 

Borangic 2014a, 282-283, fig. 3b-e, 4; Sîrbu/Borangic 2016b, 158-159. 
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Депониране 2, 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № 8, табло XXXVI/2a-б и връх 

от копие от желязо. 

Borangic 2014a, 283-284, fig. 5b-d, 6; Sîrbu/Borangic 2016b, 160-161. 

 

Депониране 3, 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № 9, табло XXXVI/3a-б, два 

върха от копия и юзда от желязо, фрагменти от съдове от глина. 

Borangic 2014a, 284-285, fig. 7b-f, 8-9; Sîrbu/Borangic 2016b, 159-160.  

 

Депониране 4, 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № 10, табло XXXVII/1а-б, връх 

от копие и юзда от желязо. 

Borangic 2014a, 286, fig. 11b-е, 12; Sîrbu/Borangic 2016b, 159. 

 

Депониране 5, 

инвентар: нож - кат. № 11, табло XXXVII/2 и връх от копие от желязо. 

Borangic 2014a, 286-287, fig. 13b-c, 14; Sîrbu/Borangic 2016b, 160. 

 

 

Călan,  

judeţul Hunedoara (КАРТА 9/7) 

Гроб - квартал Stresîngiorgiu, разкрит при археологическо проучване; погребален 

обред – трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № 12, табло XXXVII/3, меч с ножница, връх от копие и две 

юзди от желязо.  

Eskenazy 1977, 603-609 - датиране на гроба: II-III в.; Rustoiu/Sîrbu/Ferencz 2001-

2002, fig. 3-4, 6/1-2, 6a-b - датиране на гроба: I в. пр. Хр.; Rustoiu 2002, 47-55, fig. 31-

32, 34-35 - датиране на гроба: I в. пр. Хр.; Borangic 2009a, 40 - датиране на гроба: I в. 

пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, 71 - датиране на гроба - II-I в. пр. Хр. 

 

 

 

Călăraşi,  

judeţul Dolj (КАРТА 7/8) 

Гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален обред - неустановен; 

инвентар: нож - кат. № 13, табло XXXVII/4, меч и три върха от копия от желязо. 

Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 18-19, pl. I/3-7; Sîrbu 1993, 78; Borangic 2009a, 40-

41; Sîrbu/Borangic 2016b, 71-72, fig. 26/1 - датиране на гроба: I в. пр. Хр. 

 

 

Cetate,  

judeţul Dolj (КАРТА 7/9) 

Гроб - м. La Salii - Cetatea I, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален 

обред - неустановен;  

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № 14, табло XXXVIII/1 и връх от 

копие от желязо. 

Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 19, pl. III/2-3, 6; Sîrbu 1993, 78; Borangic 2009a, 41; 

Sîrbu/Borangic 2016b, 72. 
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Corcova, 

judeţul Mehedinţi (КАРТА 7/10) 

Гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства, погребален обред – трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № 15, табло XXXVIII/2a-б, меч, връх от копие, фрагменти 

от две фибули от желязо, съд от глина - урна.  

Rustoiu/Sîrbu 1999, 12, fig. 1; Sîrbu/Rustoiu/Crăciunescu 1999, 218-219, fig. 1-2, 3/1-

2 - датиране на гроба: края на II в. пр. Хр. - средата I в. пр. Хр.; Sîrbu/Florea 2000, fig. 

46; Russtou, 2001, 181-194, fig. 4/1; Rustoiu 2006, 92, fig. 6/1; Sîrbu/Arsenescu 2006, fig. 5; 

Borangic 2009a, 41-42 - датиране на гроба: края на II в. пр. Хр. - средата I в. пр. Хр.; 

Sîrbu/Borangic 2016b, 74-75 - датиране на гроба: края на II в. пр. Хр. – първа половина 

на I в. пр. Хр. 

 

 

Cugir,  

judeţul Alba (КАРТА 9/11) 

Гроб от могила (Т II) - хълм Cetặţii, разкрит при археологическо проучване; 

погребален обред – трупоизгаряне; 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № 16, табло XXXVIII/3a-б, меч, 

връх от копие, шлем, части от щит с апликация (умбо) и юзда от желязо и предмети от 

злато, сребро и бронз.  

Crişan 1980; Crişan 1986; Sîrbu 1993, 72; Sîrbu 1994, 124-125 - датиране на гроба: 

I в. пр. Хр. - I в.; Rustoiu 2002, fig. 26; Popa 2005, 13, foto 2; Borangic 2009a, 42-43 - 

датиране на гроба: I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, 75-76 - датиране на гроба: I в. 

пр. Хр. 

 

Гроб от могила (Т IV) - хълм Cetặţii, разкрит при - археологическо проучване; 

погребален обред – трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № 17, табло XXXIX/1, връх от копие от желязо, съд от глина.  

Sîrbu 1994, 125 - датиране на гроба: I в. пр. Хр. - I в.; Sîrbu/Borangic 2016b, 92 - 

датиране на гроба: I в. пр. Хр. 

 

 

Dubova, 

judeţul Caraş-Severin (КАРТА 7/12) 

Гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален обред – неустановен; 

инвентар: нож - кат. № 18, табло XXXIX/2, връх от копие, апликация (умбо) от 

щит, юзда и шпора от желязо, гривна от сребро. 

Spânu 2003; Spânu 2004; Borangic 2009a, 37-38 – датиране на гроба: началото на 

II в. пр. Хр. - средата на I в. пр. Хр. 

 

 

Golenţi,  

judeţul Dolj (КАРТА 7/14) 

Гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства, погребален обред – трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № 20, табло XXXIX/4 и връх от копие от желязо. 

Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 25-26, pl. IV/6-7; Borangic 2009a, 43-44; 

Sîrbu/Borangic 2016b, 77 - датиране на гроба: II-I в. пр. Хр. 
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Histria, 

judeţul Constanţa (КАРТА 8/15) 

Гроб, разкрит при археологическо проучване; погребален обред – трупоизгаряне; 

инвентар: нож с накрайник от ножница от желязо - кат. № 21, табло XXXIX/5.  

Tudor 1986, 216; Rustoiu 2002, 41-46; Borangic 2009a, 44-45 - датиране на гроба: 

края на II в. пр. Хр. - началото на I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, 77 - датиране на 

гроба: края на II в. пр. Хр. – началото на I в. пр. Хр. 

 

 

Hunedoаra,  

judeţul Hunedoаra (КАРТА 9/16) 

Гроб - Grặdina castelului, разкрит при археологическо проучване.  

Гробни съоръжения и погребален обред. Комплексите С71 и С70 са гроб на 

един индивид, погребан с коня си. 

 

Особености. 

Комплекс С71, гроб D31 – в гробна яма са поставени урна с кремирани човешки 

кости, въоръжение и снаряжение. 

Комплекс С70, депониране 7 – поставени са въоръжение и кремирани кости от 

кон и прасе. 

 

Инвентар. 

Комплекс С71 гроб D31, 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № II/22, табло XL/1а-б, връх от 

копие и две токи от колан от желязо и глинен съд-урна. 

 

Комплекс С70, депониране 7, 

инвентар: меч, апликация (умбо) от щит и ризница от желязо.  

Sîrbu/Luca/ Roman 2007a, 157-159, fig. 2, 7-11 – датиране на гроба: 150-51 г. пр. 

Хр.; Sîrbu/Luca/Roman/Purece/Diaconescu/Cerişer 2007b, 195-196; Borangic 2009a, 45 - 

датиране на гроба: II-I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, 77-78 - датиране на гроба: II-

I в. пр. Хр. 
 

 

Гроб, разкрит при археологическо проучване - комплекс С73; погребален обред - 

трупоизгаряне;  

инвентар: нож с накрайник от ножница от желязо - кат. № II/23, табло XL/2а-

б. 

Barbu/Roman 2010, 829-830, fig. 14-17; Roman/Luca 2012, 75-89; Sîrbu/Roman 2013, 

376-377, fig. 6/7-8; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 7/1; Sîrbu/Borangic 2016b, 78 - датиране на 

гроба: II-I в. пр. Хр.  

 

 

Orodel, 

judeţul Dolj (КАРТА 7/18) 

Гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства, погребален обред – трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № 25, табло XLI/2, меч, връх от копие и юзда от желязо. 

Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 27-28, pl. III/1, 4-5, 7; Rustoiu 2002, 59; Borangic 

2009a, 46; Sîrbu/Borangic 2016b, 81 - датиране на гроба: II-I в. пр. Хр. 
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Piatra Craivii, 

judeţul Alba (КАРТА 9/20) 

Гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален обред – трупоизгаряне; 

инвентар: нож от желязо - кат. № 29, табло XLI/6. 

Rustoiu 2006, 83-97; Popa 2008, 357-364; Borangic 2009a, 46-47 - датиране на 

гроба: III-II в. пр. Хр. – I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, 83 - датиране на гроба: III-

II в. пр. Хр. – I в. пр. Хр. 
 

 

Гроб, разкрит вследствие на иманярско посегателство; погребален обред – 

трупоизгаряне; 

инвентар: нож от желязо - кат. № 30, табло XLII/1. 

Plantos/Ciută 2015, 251-263; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 7/5; Sîrbu/Borangic 2016b, 83 

- датиране на гроба: II-I в. пр. Хр.  

 

 

Pietroasa Mică-Gruiul Dării, 

judeţul Buzău (КАРТА 8/21) 

Култов комплекс, археологическо проучване (S 17);  

инвентар: нож - кат. № 31, табло XLII/2 от желязо. 

Sîrbu/Borangic 2016b, 83-84. 

 

 

Poiana, 

judeţul Galaţi (КАРТА 10/22) 

Антично селище, археологическо проучване, сектор N, 1,50 м, м= 25,40; 

инвентар: нож от желязо - кат. № 32, табло XLII/3. 

Sîrbu/Borangic 2016b, 84. 

 

 

Popeşti, 

judeţul Giurgiu (КАРТА 8/23) 

Гроб от могила (T IV), разкрит при археологическо проучване; погребален обред 

– трупоизгаряне; 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № 33, табло XLII/4, меч с 

ножница, връх от стрела, апликация (умбо) от щит, ризница, тока от колан, фрагмент от 

юзда, пръстен, сърп и други предмети от желязо; гребен от бронз, фрагменти от глинени 

съдове. 

Vulpe 1976, 201, fig. 14/1-2; Sîrbu 1993, 73, fig. 9, 7/8; Sîrbu 1994, 127, fig. 4/1-20 - 

датиране на гроба: I в. пр. Хр.; Borangic 2009a, 47 - датиране на гроба: края на III в. 

пр. Хр. – I в.; Borangic 2016b, 84 - датиране на гроба: средата на II в. пр. Хр. – 

началото на I в. пр. Хр. 
 

 

Răcătău, 

judeţul Bacău (КАРТА 10/24) 

Антично селище, археологическо проучване, сектор RCT CET/95 S XL, C7, GR. 

2-080, 1 M; 

инвентар: нож от желязо - кат. № 34, табло XLII/5. 
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Sîrbu/Borangic 2016b, 85. 

 

 

Racoviţa,  

judeţul Vâlcea (КАРТА 7/25) 

Гроб, разкрит при археологическо проучване; погребален обред – трупоизгаряне;  

инвентар: нож - кат. № 35, табло XLII/6, меч, връх от копие, тока от колан и юзда 

от желязо.  

Sîrbu/Borangic 2015, 369-390, fig. 1-4 - датиране на гроба: II в. пр. Хр. - I в.; 

Sîrbu/Borangic 2016b, 91-92 - датиране на гроба: II–I в. пр. Хр. 

 

 

Radovanu, 

judeţul Călăraşi (КАРТА 8/26) 

Гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален обред - трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № 36, табло XLIII/1, два върха от копия, ризница и юзда от 

желязо. 

Vulpe 1976, 209; Sîrbu 1993, 73; Sîrbu 1994, 127-128, fig. 8 - датиране на гроба: I 

в. пр. Хр.; Borangic 2009a, 47-48 - датиране на гроба: I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, 

85 - датиране на гроба: I в. пр. Хр. 

 

 

Rast,  

judeţul Dolj (КАРТА 7/27) 

Три гроба, засегнати „при човешка дейност“ (отбелязано в публикацията 

Sîrbu/Borangic 2016b, 85), доразкрити при археологическо проучване; погребален обред 

- трупоизгаряне;  

Гроб 1,  

инвентар: нож от желязо - кат. № 37, табло XLIII/2. 

Tudor 1968; Borangic 2009a, 48 - датиране на гроба: II-I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 

2016b, 85-86 - датиране на гроба: II-I в. пр. Хр. 

 

Гроб 2,  

инвентар: нож от желязо - кат. № 38, табло XLIII/3. 

Tudor 1968; Borangic 2009a, 48-49 - датиране на гроба: II-I в. пр. Хр.; 

Sîrbu/Borangic 2016b, 86 - датиране на гроба: II-I в. пр. Хр. 

 

Гроб 3,  

инвентар: нож от желязо - кат. № 39, табло XLIII/4. 

Tudor 1968; Borangic 2009a, 49-50 - датиране на гроба: II-I в. пр. Хр.; 

Sîrbu/Borangic 2016b, 86-87 - датиране на гроба: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Silivaş,  

judeţul Alba (КАРТА 9/28) 

Гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален обред - трупоизгаряне; 

инвентар: части от меч, два върха от копия, нож келтски тип, шлем и фибула от 

желязо. Нож - кат. № 40, табло XLIV/1 (не принадлежи на гробния инвентар – 

прибавен е произволно към него).  



158 
 

Borangic 2009a, 30-31, pl. XI/3; Rustoiu 1994, 295-300; Rustoiu 2013, 211-226 - 

датиране на гроба: началото на III в. пр. Хр.  

 

 

Şişeşti (Şişeştii de Jos), 

judeţul Mehedinţi (КАРТА 7/29) 

Гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален обред - трупоизгаряне; 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № 41, табло XLIV/2a-б и два 

върха от копия от желязо. 

Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 28-29, pl. IV/10-12, 15; Sîrbu/Borangic 2016b, 87-88. 

 

 

Slatina,  

judeţul Olt (КАРТА 7/30) 

Гроб - квартал Crişan II; разкрит при археологическо проучване; погребален обред 

- трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № 42, табло XLIV/3 и връх от копие от желязо. 

Butoi 1974, 29-32; Sîrbu 1993, 78; Borangic 2009a, 52-53 - датиране на гроба: IV-

III в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, 88 - датиране на гроба: II в. пр. Хр. 

 

 

Tărtăria,  

judeţul Alba (КАРТА 9/31) 

Гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален обред - трупоизгаряне; 

инвентар: накрайник от ножница - кат. № 43, табло XLIV/4, елемент от 

ножница на меч и юзда от желязо. 

Ciugudean/Ciugudean 1993, 77-79, fig. 1/1-4 - датиране на гроба: средата на II в. 

пр. Хр. - средата на I в. пр. Хр.; Rustoiu 2002, 26-27, fig. 18; Sîrbu/Borangic 2016b, 89 - 

датиране на гроба: средата на II в. пр. Хр. - средата на I в. пр. Хр. 

 

 

Teleac, 

judeţul Alba, 

punctul Alte soarte (КАРТА 9/32) 

Гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства, погребален обред - трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № 44, табло XLIV/5, връх от копие от желязо и урна от 

глина. 

Moga 1982, 88-91; Sîrbu 1993, 77; Rustoiu 2002, 27, fig. 19-20/1; Borangic 2009a, 50-

51 - датиране на гроба: II-I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, 88 - датиране на гроба: 

II-I в. пр. Хр. 
 

 

Zimnicea, 

judeţul Teleorman (КАРТА 8/35) 

Гроб, разкрит при археологическо проучване, погребален обред - трупоизгаряне; 

инвентар: три ножа от желязо - нож - кат. № 48, табло XLV/3 (два ножа са с 

малки размери - не са включени в каталога), две фибули от бронз, четири съда от 

глина. 
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Alexandrescu 1980, 40, 53, fig. 14/2, 25/10, 34/12, 47/17-18, 59/15-17, 76/1-12 - 

датиране на гроба: II в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 58, fig. 13/3, 33/6 - 

датиране на гроба: III-II в. пр. Хр. 

 

 

Н  О  Ж  О  В  Е 

 

Ardeu-Catăţeaua (КАРТА 9/1) 

1. Нож, открит при неизвестни обстоятелства – Muzeul Civilizaţiei Dacice și 

Romane, Deva, табло XXXV/1. Част от острието липсва. Металната част на ръкохватката 

е с отвор за нит.  

Запазена д. 8,5 см; острие: ш. около 2,3 см.  

Ferencz/Gurgu-Ţîrdoiu 2009, 159-166, pl. II/5; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 1, fig. 

17/3, 35/3 – датиране: края на I в. пр. Хр. – I в.  

 

 

2. Накрайник от ножница - Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane, Deva – инв. № 

40599, табло XXXV/2, открит при археологическото проучване. По-широкият му край 

липсва.  

Запазена д. 8,5 см, ш. около 2,3 см. 

Ferencz/Gurgu-Ţîrdoiu 2009, 159-166; Ferencz/Dima 2009, 18-34; Sîrbu/Borangic 

2016b, cat. № 2, fig. 17/4 – датиране: края на I в. пр. Хр. – I в.  

 

 

Augustin – Tipia Ormenişului (КАРТА 9/2) 

3. Накрайник на ножница, повреден от корозията - Muzeul Judeţean de Istorie 

Braşov - инв. № II 5310 AR, табло XXXV/3.  

Запазена д. 12,6 см, ш. 2,5 см. 

Costea 2006, pl. CLV/20; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 55, fig. 17/2, 30/7 – датиране: 

II в. пр. Хр. – I в.  

 

 

Bặlava (КАРТА 7/3) 

4. Нож – Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu, табло XXXV/4. 

Върхът на острието липсва. То е с тесен улей върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката. Тя е с три отвора за нитове, предпазител и накрайник. 

Запазена д. 28,0 см; острие: д. 18,2 см, ш. 2,7 см; метална част на ръкохватката: д. 

8,0 см. 

Украса. Предпазителят на металната част на ръкохватката е с успоредни 

врязвания. 

Popescu 1963, 403-411, fig. 4/2, 5/2; Sîrbu 1993, 78; Borangic 2009a, 42, cat. № 10, 

pl. XIV/1 – датиране: II-I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 3/1; Sîrbu/Borangic 2016b, 

cat. № 19, fig. 14/2 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Berghin, 

judeţul Alba (КАРТА 9/4) 

5. Нож, открит при неизвестни обстоятелства, повреден от корозията – Muzeul de 

Istorie Sighişoara, инв. № 598 (număr din vechea Colecţie germană), табло XXXV/5. Върхът 

на острието и краят на металната част на ръкохватката липсват. То е с тесен улей върху 
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половината, обхващаща върха и четири тесни улеи върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката. Тя е с предпазител. 

Запазена д. 20 см. 

Rustoiu 2012, 174, fig. 8/2; Sîrbu/Borangic 2016a, 337; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 

3, fig. 19/1, 32/3 – датиране: I в. пр. Хр. 

 

 

Blandiana (КАРТА 9/5) 

6. Нож - Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia – инв. № D 4464, табло XXXV/6. Част 

от острието липсва. То вероятно е с два тесни улея върху двете му половини. Те са 

повредени от корозията и е невъзможно да се установи дали се сливат. Металната част 

на ръкохватката е с нит, предпазител и накрайник. Запазен е накрайникът от ножница, от 

които липсват части - инв. № D 4465.  

Запазена д. около 43,0 см; острие: запазена д. около 30,0 см, ш. 3,0 см; метална 

част на ръкохватката: д. 11,0 см. 

Украса. Средната част на острието е с изображение, повредено от корозията, 

вероятно са представени две птица една срещу друга - с врязвания са изобразени телата 

и главите им. Предпазителят на металната част на ръкохватката е с резки. 

Ciugudean 1980, 425-426, fig. 2/1-2; Sîrbu 1993, 75; Rustoiu 2002, 26, fig. 15/1-2, 

20/2; Catalog 2006, 127, cat. № 74-75; Borangic 2009a, 39-40, cat. № 5, pl. XV/1a-c – 

датиране: II в. пр. Хр. - началото на I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 4, fig. 

11/2, 28/1 – датиране: II в. пр. Хр. - началото на I в. пр. Хр. 

 

 

Bulbuc (КАРТА 9/6) 

7. Нож – депониране 1 – Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia – инв. № 4720, табло 

XXXVI/1. Краят на металната част на ръкохватката липсва. Острието е с врязване върху 

половината, обхващаща върха и широк улей върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката. Тя е с нит и предпазител.  

Запазена д. 32,0 см; острие: д. 27,0 см, ш. 2,5 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 3,6 см. 

Украса. Средната част на острието е с четири врязани окръжности с обозначен 

център, свързани с дъговидни врязвания. Предпазителят на металната част на 

ръкохватката е с врязвания. Главата на нита е с кръстовидни резки. 

Borangic 2014a, 264, fig. 3/b, 4; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 5, fig. 9/1, 29/1 – 

датиране: I в. пр. Хр. 
 

8. Нож - депониране 2 - Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia - инв. № 4724, табло 

XXXVI/2a. Острието е с тесен улей върху половината, обхващаща върха и широк улей 

върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с три отвора за 

нитове, предпазител и накрайник. Запазен е накрайникът от ножница, табло XXXVI/2б. 

Д. 39,0 см; острие: д. 28,0 см, ш. 2,8 см; метална част на ръкохватката: д. 11,0 см; 

накрайник от ножница: д. 9,0 см. 

Украса. Средната част на острието е с дъговидни врязвания. Предпазителят и 

накрайникът на металната част на ръкохватката са с врязвания.  

Borangic 2014a, 283-284, fig. 5b-c, 6; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 9, fig. 9/5, 29/2 – 

датиране: I в. пр. Хр. 
 

9. Нож - депониране 3 - Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia – инв. № 4727, табло 

XXXVI/3a. Върхът на острието липсва. То е с две врязвания върху двете му половини. 
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Върху металната част на ръкохватката е закрепен с три нита железен елемент със сложна 

геометрична форма - той изпълнява ролята на предпазител и накрайник. Запазен е 

накрайникът от ножница, табло XXXVI/3б. 

Запазена д. 40,5 см; острие: запазена д. 29,5 см, ш. 2,6 см; метална част на 

ръкохватката: д. 10,8 см, накрайник от ножница: д. 26,5 см. 

Украса. Средната част на острието е с дъговидни врязвания. Едната страна на 

елемента, поставен върху металната част на ръкохватката, е с релефен орнамент. Той е 

украсен с врязани окръжности с обозначен център и врязвания. Пластината, с която 

завършва елементът, е с две двойки врязани окръжности с обозначен център. Главите на 

трите нита са с резки. Широкият край на накрайника от ножница е с врязвания и 

зигзаговидна врязана линия, разположена между тях. 

Borangic 2014a, 284, fig. 7b, d, 8; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 7, fig. 9/4, 12, 29/5, 

37 – датиране: I в. пр. Хр. 

 

10. Нож - депониране 4 - Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia – инв. № 4736, табло 

XXXVII/1а. Острието е с два широки улея върху двете му половини. Металната част на 

ръкохватката е с три нита, предпазител и накрайник. Запазен е накрайникът от ножница, 

табло XXXVII/1б. 

Д. 34,5 см; острие: д. 22,5 см, ш. 3,1 см; метална част на ръкохватката: д. 12,3 см, 

накрайник от ножница: д. 14,0 см. 

Украса. Средната част на острието е с изображение, съставено от врязвания, 

наподобяващи вероятно на две глави на птици - допълнителни резки оформят човката, а 

вчукана точка маркира окото. Предпазителят и накрайникът на металната част на 

ръкохватката са с улеи. Главите на всеки от нитовете е с кръстовидно врязване. 

Borangic 2014a, 286, fig. 11/c-d, 12; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 6/2; Sîrbu/Borangic 

2016b, cat. № 6, fig. 9/2, 29/4 – датиране: I в. пр. Хр. 

 

11. Нож от депониране 5 - Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia – инв. № 4732, табло 

XXXVII/2. Върхът на острието липсва. То е с два широки улея върху двете му половини. 

Металната част на ръкохватката е с три отвора за нитове, предпазител и накрайник.  

Запазена д. 32,0 см; острие: запазена д. 20,0 см, ш. 3,3 см; метална част на 

ръкохватката: д. 12,1 см. 

Украса. Средната част на острието е с изображение, съставено от врязвания, 

наподобяващи две глави на птици - допълнителни резки оформят човката, а вчукана 

точка маркира окото. Между тях е разположена врязана окръжност с обозначен център с 

разположени радиално на нея врязани ъгли. Предпазителят и накрайника на металната 

част на ръкохватката са с улеи.  

Borangic 2014a, 286-287, fig. 13/b, 14; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 7/4; Sîrbu/Borangic 

2016b, cat. № 8, fig. 9/3, 29/3 – датиране: I в. пр. Хр. 

 

 

Călan (КАРТА 9/7) 

12. Нож – Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand I”, Bucureşti, табло XXXVII/3. 

Върхът на острието и краят на металната част на ръкохватката липсват. То е с широк 

улей. Металната част на ръкохватката е с два нита и е повредена от корозията. Запазен е 

накрайникът от ножница - част от него липсва. 

Запазена д. 15,2 см; острие: ш. 2,3 см; метална част на ръкохватката: запазена д. 

4,2 см; накрайник от ножница: запазена д. 7,0 см, запазена ш. 3,0 см. 

Eskenazy 1977, 603-609 – датиране: II-III в.; Rustoiu/Sîrbu/Ferencz 2001-2002, 

112-113, fig. 6/2; Rustoiu 2002, 48, fig. 34/2; Borangic 2009a, 40, cat. № 6, pl. XVII/1 – 
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датиране: II-I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 10, fig. 26/5 – датиране: II-I в. пр. 

Хр. 

 

 

Călăraşi (КАРТА 7/8) 

13. Нож - Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, Bucareşti, табло XXXVII/4. 

Острието е с два тесни улея върху двете му половини. Металната част на ръкохватката е 

с три нита, предпазител и накрайник.  

Д. 45,0 см; острие: ш. 3,1 см; метална част на ръкохватката д. 12,0 см. 

Украса. Острието е със зигзаговидна врязана линия, успоредна на единият улей. 

То е с изображение, наподобяващо на две птица една срещу друга - с дълбоко врязване 

са представени телата и главите им, крилата - с отделни резки. Накрайникът на металната 

част на ръкохватката е с резки; всяка от главите на нитовете е с кръстовидно врязване. 

Istrati 1912; Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 19, pl. I/6; Sîrbu 1993, 78, fig. 17/5; 

Borangic 2009a, 40-41, cat. № 7, pl. XV/2; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 11, fig. 26/1 – 

датиране: I в. пр. Хр. 

 

 

Cetate (КАРТА 7/9) 

14. Нож – Muzeul Olteniei, Craiova - инв. № 7577/4452, табло XXXVIII/1. 

Острието е с два тесни улея върху двете му половини. Металната част на ръкохватката е 

с три отвора за нитове, предпазител и накрайник. Запазен е накрайникът от ножница.  

Д. 38,0 см; острие: д. 28,2 см, ш. 2,8 см; метална част на ръкохватката: д. 9,0 см. 

Украса. Острието е с две зигзаговидни врязани линии, успоредни на улеите. 

Средната му част е с изображение, наподобяващо на две птица една срещу друга - с 

дълбоко врязване са представени телата и главите им, крилата - с отделни резки, където 

завършва опашката на всяка от тях, е врязана окръжност с обозначен център. 

Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката са с по един улей и 

разположени перпендикулярно на тях резки. 

Berciu 1939, 211, fig. 257/7, 9; Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 19, pl. III/3, 6; Zirra 

1971, 235; Woźniak 1974, 183, № 5, fig. 10/1, 11/2; Sîrbu 1993, 78, fig. 17, 7/8; 

Miclea/Florescu 1980, 46, fig. 199; Borangic 2009a, 41, cat. № 8, pl. XV/3a-b; Catalog 2013, 

14-15; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 2/3; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 12, fig. 22, 35/2. 

 

 

Corcova (КАРТА 7/10) 

15. Нож – Muzeul Regiunii Porţile de Fier, Drobeta-Turnu Severin, табло 

XXXVIII/2a. Острието е с тесен улей върху половината, достигаща до металната част на 

ръкохватката. Върху нея е закрепен с три нита железен елемент със сложна геометрична 

форма - той изпълнява ролята на предпазител и накрайник. Запазен е накрайникът от 

ножница, табло XXXVIII/2б. 

Д. 30,5 см; накрайник от ножница: д. 26,0 см. 

Украса. Средната част на острието е с врязване, наподобяващо тяло на птица – 

повредено от корозията. Едната страна на елемента, поставен върху металната част на 

ръкохватката и главите на нитовете, са с релефен орнамент. Той е украсен с врязани 

окръжности. Пластината, с която завършва елементът, е с две врязани окръжности с 

обозначен център. Тясната част на накрайника от ножница завършва с пластично 

оформена глава на животно – очите му са обозначени с врязани окръжности с обозначен 

център. Двата края на пластината са с полета от взаимно-пресичащи се врязвания. 
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Rustoiu/Sîrbu 1999, 12, fig. 1; Sîrbu/Rustoiu/Crăciunescu 1999, 218-219, fig. 2; 

Sîrbu/Florea 2000, fig. 46; Rustoiu, 2001, 181-194, fig. 4/1; Sîrbu/Arsenescu 2006, fig. 5; Sîrbu 

2006, fig. 16/2; Rustoiu 2007, 92, fig. 6/1; Borangic 2009a, 41-42, cat. № 9, pl. XX/1a-b – 

датиране: края на II в. пр. Хр. – първа половина на I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, 

cat. № 18, fig. 14/3, 26/4, 37 – датиране: края на II в. пр. Хр. – първа половина на I в. 

пр. Хр. 

 

 

Cugir (КАРТА 9/11) 

16. Нож от гроб от могила (Т II) - Clubul Elevilor, Cudir, табло XXXVIII/3a. 

Острието е с тесен улей. Металната част на ръкохватката е с три нита, предпазител и 

накрайник. Запазен е накрайникът от ножница, табло XXXVIII/3б. 

Д. 32,2 см; острие: д. 21,2 см, ш. 3,2 см; метална част на ръкохватката: д. 11,1 см. 

Украса. Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката са с 

врязвания. Накрайникът от ножница е с врязвания, разположени върху широката част на 

пластината. 

Crişan 1980, 81-87; Sîrbu 1993, 71-72; Popa 2005, 13, foto 2/2; Borangic 2009a, 42-

43, cat. № 11, pl. XVI/6a-b – датиране: I в. пр. Хр.; Popa 2011, 337-338; Teleagă 2014, 306-

307; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 6/3; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 20, fig. 16/1 – датиране: I 

в. пр. Хр. 

 

 

17. Нож от гроб от могила (Т IV) – Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia, табло 

XXXIX/1. Острието е с тесен улей. Металната част на ръкохватката е с предпазител и 

накрайник.  

Д. 34,0 см; острие: д. 28,2 см, ш. 4,0 см; метална част на ръкохватката: д. 11,1 см. 

Украса. Острието е с пет врязани окръжности с обозначен център, разположени 

по неговата дължина. Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката 

са с врязвания. 

Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 60, fig. 14/1, 34/3 – датиране: I в. пр. Хр. 

 

 

Dubova (КАРТА 7/12) 

18. Нож – Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, Bucareşti, табло XXXIX/2. 

Върхът на острието липсва. То е с тесен улей, преминаващ и върху металната част на 

ръкохватката. Тя е с отвор за нит. 

Запазена д. 28,8 см; острие: ш. 4,5 см; метална част на ръкохватката: д. 4,0 см. 

Spânu 2003, 2 fig. 3; Spânu 2004, 2 fig. 1/3; Borangic 2009a, 37-38, cat. № 1, pl. IX/3 

– датиране: началото на II в. пр. Хр. – средата на I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016a, 

fig. 4/2; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 25/2. 

 

 

Enisala - топоним 

judeţul Tulcea (КАРТА 8/13) 

19. Нож, открит при археологическо проучване, не е публикувана информация за 

намирането му – Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simon”, Tulcea - инв. №46086, 

табло XXXIX/3. Острието е повредено от корозията – вероятно е било с два улея върху 

двете му половини. Металната част на ръкохватката е с три отвора за нитове, предпазител 

и накрайник. 

Д. 37,5 см; острие: ш. 2,5 см; метална част на ръкохватката: д. 12,8 см. 
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Украса. Накрайникът на металната част на ръкохватката е с резки. 

Simon 1977, 54; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 5/1; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 21, fig. 

16/6, 28/3 - предполагаемо датиране: III в. пр. Хр. - I в. пр. Хр. 

 

 

Golenţi (КАРТА 7/14) 

20. Нож – Muzeul Istrati, Turno-Severin, табло XXXIX/4. Върхът на острието 

липсва. То е с две успоредни врязвания. Металната част на ръкохватката е с два нита и 

отвор за нит, предпазител и накрайник.  

Запазена д. 39,2 см; острие: ш. 3,0 см; метална част на ръкохватката: д. 12,0 см. 

Украса. Предпазителят и накрайникът са с пръстени.  

Istrati 1912; Istrati 1913, LXXIX, fig. 17; Berciu 1939, 212, fig. 259/4; Nicolăescu-

Plopşor 1945-1947, 26, pl. IV/7; Woźniak 1974, 184, №11; Gherghe 2001, 67, № 156; 

Borangic 2009a, 43-44, cat. № 12, pl. XIV/2; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 4/1; Sîrbu/Borangic 

2016b, cat. № 22, fig. 14/4, 32/4 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Histria (КАРТА 8/15) 

21. Нож, пострадал от корозията – Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucareşti 

- инв. № 53142, табло XXXIX/5. Краят на металната част на ръкохватката липсва. Тя е с 

предпазител и два нита. Запазен е накрайникът от ножница.  

Запазена д. 34,8 см; острие: д. 25,9 см, ш. 3,0 см.  

Pippdi/Eftimie/Stoian/Popescu/Dimitriu/Coja/Zirra/Alexandresku/Berciu/Preda 1959, 

309, fig. 11; Tudor 1986, 216; Rustoiu 2002, 42-46, fig. 27/2; Borangic 2009a, 44-45, cat. № 

14, pl. XIV/4 – датиране: края на II в. пр. Хр. – началото на I в. пр. Хр.; 

Borangic/Bặdescu 2014, 52; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 5/2; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 23, 

fig. 15/6, 31/2 – датиране: края на II в. пр. Хр. – началото на I в. пр. Хр. 

 

 

Hunedoаra (КАРТА 9/16) 

22. Нож от комплекс С71, D31 – Muzeul Castelul Corvinilor, Hunedoаra – инв. № А 

5034, табло XL/1a. Острието е с два тесни улея върху двете му половини. Металната 

част на ръкохватката е с три отвора за нитове, предпазител и накрайник. Запазен е 

накрайникът от ножница - инв. № А 5035, табло XL/1б. 

Д. 27,5 см; острие: д. 18,5 см, ш. 2,3 см; метална част на ръкохватката: д. 9,5 см; 

накрайник от ножница: д. 14,5 см, ш. 3,4 см. 

Украса. Средната част на острието е с изображение, наподобяващо вероятно на 

две птица една срещу друга - с дълбоко врязване са изобразени телата и главите им, 

където завършва опашката на всяка от тях и където телата им се доближават, са врязани 

три окръжности с обозначен център. Предпазителят и накрайникът са с врязвания. 

Sîrbu/Luca/Roman 2007a, 158, fig. 8, 11; Sîrbu/Luca/Roman/Purece/ 

Diaconescu/Cerişer 2007b, 195-196, fig. 74/1a-c; Borangic 2009a, 45, cat. № 15, pl. XIV/5 – 

датиране: II-I в. пр. Хр.; Sîrbu/Roman 2013, 375, fig. 4/2-3; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 6/6; 

Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 24, fig. 16/2 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

23. Нож от комплекс С73– Muzeul Castelul Corvinilor, Hunedoаra– инв. № А 5200, 

табло XL/2а. Част от металната ръкохватка липсва. Острието е повредено от корозията, 

вероятно е с два тесни улея върху двете му половини. Металната част на ръкохватката е 

с нит и отвор за нит, предпазител и накрайник. Запазен е накрайникът от ножница - инв. 

№ А 5035, табло XL/2б. 
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Д. 27,0 см; острие: ш. 2,3 см; накрайник от ножница: д. 16,0 см. 

Украса. Острието е с две врязани окръжности с обозначен център, повредени от 

корозията. 

Barbu/Roman 2010, 829-830, fig. 14-17; Roman/Luca 2012, 75-89; Sîrbu/Roman 2013, 

376-377, fig. 6/7-8; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 7/1; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 25, fig. 16/3 

– датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Izvoru,  

judeţul Giurgiu (КАРТА 8/17) 

24. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - Muzeul Naţional de Istorie a 

României, Bucareşti - инв. № 142618, табло XLI/1. Острието е с широк улей, преминаващ 

и върху металната част на ръкохватката. Тя е с отвор за нит.  

Д. 30,0 см; острие: д. 18,5 см, ш. 4,0 см.  

Украса. Средната част на острието е с врязвания, повредени от корозията. 

Trohani 1981, 97-98, fig. 1; Catalog 1997, 240, fig. 461; Rustoiu 2002, 58, nota 15; 

Catalog 2006, 127, cat. № 73; Rustoiu 2007, 86, nota 17; Borangic 2009a, 50, cat. № 24, pl. 

IX/4 – датиране: II-I в. пр. Хр.; Borangic/Bặdescu 2014, 50; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 2/2; 

Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 26, fig. 8/2, 31/1 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Orodel (КАРТА 7/18) 

25. Нож - Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucareşti - инв. № 139490, табло 

XLI/2. Острието е с врязване върху половината, обхващаща върха и две врязвания, 

очертаващи широк улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с три отвора за нитове и предпазител.  

Д. 41,6 см; острие: д. 31,5 см, ш. 2,6 см.  

Украса. Средната част на острието е с врязана окръжност с обозначен център с 

радиални резки и изображение, съставено от две окръжности с обозначен център, всяка 

наподобява вероятно на глава на птица с око - допълнителни резки маркират човката. 

Предпазителят на металната част на ръкохватката е с врязвания.  

Berciu 1939, 208-209, fig. 257/6; Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 27, pl. III/5; Rustoiu 

2002, 59, fig. 39/6; Borangic 2009a, 46, cat. № 17, pl. XV/4; Borangic/Bặdescu 2014, 51; 

Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 3/3; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 34, fig. 14/5, 32/5 – датиране: 

II-I в. пр. Хр. 

 

 

Padea, 

judeţul Dolj (КАРТА 7/19) 

26. Нож, открит при неизвестни обстоятелства – Padea 1 – хълм Viilor, табло 

XLI/3. Острието е повредено от корозията, вероятно е с два тесни улея, които се сливат.   

Отсъстват размери в публикациите. 

Zirra 1971, XV, 234, note 303; Woźniak 1974, 93; Zirra 1976, 180, fig. 4/8; Sîrbu 1993, 

77; Bondoc 2008-2009, 137, fig. 7/20; Borangic 2009a, 30-31; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 

35, fig. 13/1, 25/4 – датиране: II в. пр. Хр. 

 

 

27. Нож, открит при неизвестни обстоятелства – Padea 2 – хълм Viilor - Muzeul 

Olteniei, Craiova – инв. № 7814a, табло XLI/4. Острието е с широк улей. Металната част 

на ръкохватката е с отвор за нит.  
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Д. 27,4 см; острие: ш. 1,3 см. 

Bondoc 2008-2009, 143, fig. 7/19; Borangic 2009a, 30-31; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 

3/6; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 36, fig. 13/2, 25/5 – датиране: II в. пр. Хр. 

 

28. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - Padea 2 – хълм Viilor, Muzeul 

Olteniei, Craiova – инв. № I 51604, табло XLI/5. Острието е с тесен улей. Металната част 

на ръкохватката е с отвор за нит.  

Д. 28,3 см; острие: ш. 1,7 см. 

Borangic 2009a, 30-31; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 2/1; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 

37, fig. 25/6 – датиране: II в. пр. Хр. 

 

 

Piatra Craivii (КАРТА 9/20) 

29. Нож – Muzeul Orăşenesc Aiud – инв. № 3457, табло XLI/6. Острието е с два 

улея, единият от който е по-тесен и е върху половината, разположена до металната част 

на ръкохватката. Тя е с нит. 

Д. 31,9 см; острие: д. 27,0 см, ш. 4,4 см; метална част на ръкохватката: д. 4,9 см. 

Украса. Средната част на острието е с четири врязани окръжности с обозначен 

център, свързани с врязвания с коси резки; неговата половината, включваща върха, е с 

врязана окръжност с обозначен център; половината, разположена до металната част на 

ръкохватката, е с врязана окръжност с обозначен център, периферията на която е с две 

врязвания с коси резки. 

Rustoiu 2006, 83, fig. 1/1; Popa 2008, 357-365; Borangic 2009a, 46-47, cat. № 18, pl. 

IX/2a-b – датиране: III/II в. пр. Хр. – I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 6/4; 

Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 38, fig. 8/1, 25/1 – датиране: III/II в. пр. Хр. – I в. пр. Хр. 

 

 

30. Нож, Muzeul municipal “Ion Raica”, Sebeş, табло XLII/1. Острието е изкривено. 

То е с тесен улей върху половината, разположена до металната част на ръкохватката Тя 

е с три нита, предпазител и накрайник. 

Д. 39,0 см; острие: ш. 3,7 см. 

Украса. Средната част на острието е със седем концентрични врязани окръжности 

с обозначен център, подредени в редица и свързани помежду си с врязване. Над тях са 

разположени две врязани окръжности с обозначен център. Периферията на всяка от тях 

е с врязана дъга и е оформена вероятно глава на птица. Половината от острието, 

разположена до металната част на ръкохватката, е с редица от по две успоредни врязани 

дъги. Предпазителят и накрайникът са с врязвания. Пластината на накрайника е с четири 

врязвания, разположени две по две и четири врязани окръжности с обозначен център. 

Главите на нитовете са с радиални резки. 

Plantos/Ciută 2015, 251-263, fig. 2-3; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 7/5; Sîrbu/Borangic 

2016b, cat. № 39, fig. 11/4; 33/1 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Pietroasa Mică (КАРТА 8/21) 

31. Нож - Muzeul Judeţean Buzău, табло XLII/2. Краят на металната част на 

ръкохватката липсва. Острието е с широк улей върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката.  

Запазена д. 30,0 см; острие: д. 27,0 см, ш. 3,8 см; метална част на ръкохватката: 

запазена д. 4,9 см. 
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Sîrbu/Dăvâncă 2012, 113-123; Sîrbu/Borangic 2016a, 337; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. 

№ 40, fig. 19/4, 34/2 – датиране: I в. пр. Хр. 

 

 

Poiana (КАРТА 10/22) 

32. Нож - Muzeul de Istorie “Teodor Cincu”, Tecuci - инв. № 539, табло XLII/3. 

Острието е с по две врязвания, разположени върху двете му половини.   

Д. 24,4 см; острие: ш. 3,4 см. 

Украса. Средната част на острието е с шест врязани окръжности с обозначен 

център - четири от тях са разположени две по две една над друга, останалите две се 

намират между така образувалите се два реда.  

Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 41, fig. 8/3, 35/6 – датиране: I в. пр. Хр.  

 

 

Popeşti (КАРТА 8/23) 

33. Нож, повреден от корозията - Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucareşti – 

инв. № 73473. Върхът на острието и краят на металната част на ръкохватката липсват. 

Запазен е накрайникът от ножница, повреден от корозията, табло XLII/4. 

Запазена д. 27,4 см. 

Vulpe 1976, 201, fig. 14/1-2; Milclea/Florescu 1980, 49/226, fig. 226; Sîrbu 1993, 73, 

fig. 9, 7/8; Sîrbu 1994, 127, fig. 4/16; Borangic 2009a, 47, cat. № 19, pl. XVII/3a-b – 

датиране: края на III в. пр. Хр. – I в.; Borangic/Bặdescu 2014 50; Sîrbu/Borangic 2016a, 

fig. 5/4; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 42, fig. 15/1 – датиране: средата на II в. пр. Хр. – 

началото на I в. пр. Хр. 

 

 

Răcătău (КАРТА 10/24) 

34. Нож – Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”, Bacău - инв. № 34563, табло 

XLII/5, повреден от корозията. Върхът на острието и металната част на ръкохватката 

липсват. То е с широк улей, вероятно е имало и втори улей, повреден от корозията. 

Запазена д. 19,0 см. 

Украса. Средната част на острието е с три врязани окръжности с обозначен 

център, между две от тях са поставени две симетрични врязани дъги, повредени от 

корозията. 

Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 44, fig. 8/6, 30/2 – датиране: I в. пр. Хр. 

 

 

Racoviţa (КАРТА 7/25) 

35. Нож – Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand I”, Bucureşti - инв. № 37964, 

табло XLII/6. Върхът на острието и краят на металната част на ръкохватката липсват. То 

е с тесен улей върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. 

Запазена д. 15,5 см; острие: ш. 3,0 см.  

Sîrbu/Borangic 2015, 374, fig. 1/1, 2/3; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 59, fig. 11/5, 33/2 

– датиране: II–I в. пр. Хр. 

 

 

Radovanu (КАРТА 8/26) 

36. Нож - Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand I”, Bucureşti - инв. № 35562, 

табло XLIII/1. Острието е с два широки улея, единият от тях е върху половината, 



168 
 

разположена до металната част на ръкохватката, другият преминава и върху нея. Тя е с 

два отвора за нитове. 

Д. 30,0 см. 

Украса. Средната част на острието е с девет вчукани точки. 

Velcu 1937, 55; Vulpe 1976, 209, fig. 18/1; Sîrbu 1993, 73, fig. 12; Borangic 2009a, 

47-48, cat. № 20, pl. VI/1 – датиране: I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 5/3; 

Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 43, fig. 8/4, 33/3 – датиране: I в. пр. Хр. 

 

 

Rast (КАРТА 7/27) 

37. Нож от гроб 1 (Tudor 1968) – Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucareşti – 

инв. № 16943, (стар инв. № III 5963), табло XLIII/2. Острието е с два тесни улея върху 

двете му половини. Металната част на ръкохватката е с предпазител и накрайник. 

Запазен е накрайникът от ножница, повреден от корозията.  

Д. 41,5 см; острие: ш. 3,3 см. 

Украса. Средната част на острието е с изображение, наподобяващо вероятно на 

две птица една срещу друга - с дълбоко врязване са представени телата и главите им. 

Между тях и където завършват опашките, са поставени четири врязани окръжности с 

обозначен център. Предпазителят и накрайникът са с врязвания. 

Nicolăescu-Plopşor/Dumitrescu/Gostar/Barta/Ştefănescu 1951, 267-277; Tudor 1968, 

517-518, fig. 1/4, 2/5; Sîrbu 1993, 79, fig. 18; Borangic 2009a, 48, cat. № 21, pl. XVI/1 – 

датиране: II-I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 3/4; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 46, 

fig. 15/3, 28/6 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

38. Нож от гроб 2 (Tudor 1968) - Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucareşti – 

инв. № 16945, (стар инв. № III 5962), табло XLIII/3. Половината от острието, включваща 

върха, е с тесен улей, другата половина, разположена до металната част на ръкохватката, 

е с два тесни улея. Тя с два отвора за нитове, нит, предпазител и накрайник. Запазен е 

накрайникът от ножница, повреден от корозията.  

Д. 36,5 см; острие: ш. 3,4 см. 

Украса. Острието е със зигзаговидна врязана линия, разположена успоредно на 

улеите. Средната му част е с врязана окръжност с обозначен център и разположени 

радиално на нея врязвания, оформящи розета. Успоредно на нея са разположени две 

врязани волути.  

Nicolăescu-Plopşor/Dumitrescu/Gostar/Barta/Ştefănescu 1951, 267-277; Tudor 1968, 

518, fig. 1/2, 2/2; Sîrbu 1993, 79, fig. 18; Borangic 2009a, 48-49, cat. № 22, pl. XVI/2 – 

датиране: II-I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 3/5, 4/3; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. 47, 

fig. 15/5, 28/5 - датиране - II-I в. пр. Хр. 

 

 

39. Нож от гроб 3 (Tudor 1968) - Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucareşti – 

инв. № 16944, (стар инв. № III 5965), табло XLIII/4. Острието е с два тесни улея върху 

двете му половини. Металната част на ръкохватката е с предпазител и накрайник. 

Запазен е накрайникът от ножница, повреден от корозията.  

Д. 30,5 см; острие: ш. 3,3 см. 

Украса. Средната част на острието е с изображение, наподобяващо вероятно на 

две птица една срещу друга - с дълбоко врязване са изобразени телата и главите им. 

Между тях и където завършват опашките, са поставени четири врязани окръжности с 

обозначен център. Предпазителят и накрайникът са с врязвания. 
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Nicolăescu-Plopşor/Dumitrescu/Gostar/Barta/Ştefănescu 1951, 272-274; Tudor 1968, 

518, fig. 1/3, 2/1; Sîrbu 1993, 79, fig. 18; Borangic 2009a, 49-50, cat. № 23, pl. XVI/3 – 

датиране: II-I в. пр. Хр.; Borangic/Bădescu 2014, 46; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 45, fig. 

15/2, 28/4 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Silivaş (КАРТА 9/28) 

40. Нож. – Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca - инв. № P7845, 

табло XLIV/1. Краят на металната част на ръкохватката липсва. Острието е с два тесни 

улея. В участъка, където то преминава в металната част на ръкохватката, е поставен нит. 

Запазена д. 29,0 см; острие: д. 25,0 см, ш. 1,4 см. 

Roska 1925, 210-214; Roska 1926, 50-51; Roska 1942, 210-212, fig. 249; Roska 1944, 

70, fig. 38; Tudor 1968, 522; Crişan 1973, 45-78; Rustoiu 1994, 295-300, fig. 1/2; Rustoiu 

2002, 27-28; Borangic 2009a, 31 pl. XI/3; Rustoiu 2012, 159-183; Rustoiu 2013, 212, 214, fig. 

1, 2/1; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 7/2; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 48, fig. 13/5, 21/7 – 

датиране: II в. пр. Хр. 

 

 

Şişeşti (Şişeştii de Jos) (КАРТА 7/29) 

41. Нож, табло XLIV/2a. Краят на металната част на ръкохватката, предпазителят 

и накрайникът липсват. Острието е с две врязвания върху двете му половини. Металната 

част на ръкохватката е с отвор за нит. Запазен е накрайникът от ножница, табло XLIV/2б. 

Запазена д. 29,0 см; острие: ш. 2, 8 см.  

Украса. Средната част на острието е с врязана окръжност. Две дъговидни резки са 

разположени в близост до нея и до всяко от врязванията върху острието. Широката част 

на накрайника е с успоредни врязвания.  

Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 28-29, pl. IV/11, 15; Borangic 2009a, 38-39, cat. № 3, 

pl. IX/6a-b; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 4/6; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 49, fig. 30/1. 

 

 

Slatina (КАРТА 7/30) 

42. Нож от квартал Crişan II – Muzeul Judeţean Olt, Slatina, табло XLIV/3. 

Металната част на ръкохватката е с нит.  

Д. 28,0 см; острие: ш. 3,0 см. 

Butoi 1974, 29-32, fig. 2; Sîrbu 1993, 78; Gherghe 2001, 114, № 303; Borangic 2009a, 

52-53, cat. № 29, pl. XI/2 – датиране: IV-III в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 50, 

fig. 13/4 – датиране: II в. пр. Хр. 

 

 

Tărtăria (КАРТА 9/31) 

43. Накрайник от ножница - Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia - инв. № D 4669, 

табло XLIV/4. Краят на тясната му част липсва. 

Запазена д. 13,5 см, ш. 4,0 см. 

Украса. Широкият край на пластината е с три успоредни врязвания. 

Ciugudean/Ciugudean 1993, 77, fig. 1/1; Borangic 2009а, pl. XVII/5a-b; 

Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 7/6; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 52, fig. 17/1, 33/4 – датиране: 

средата на II в. пр. Хр. - средата на I в. пр. Хр.  

 

 

Teleac (КАРТА 9/32) 
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44. Нож, повреен от корозията – Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia - инв. № 

P4545, табло XLIV/5. Металната част на ръкохватката липсва - от нея е запазен само 

един фрагмент. Тя е с предпазител. 

Запазена д. 24,0 см; острие: д. 23,0 см, ш. 2,7 см. 

Украса. Средната част на острието е с изображение, наподобяващо вероятно на 

две птица една срещу друга - с дълбоко врязване са изобразени телата им.  

Moga 1982, 88-91, fig. 1-2; Sîrbu 1993, 77; Rustoiu 2002, 27, fig. 19/4, 20/1; Borangic 

2009a, 50-51, cat. № 25, pl. XVI/4 – датиране: II-I в. пр. Хр.; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 

6/5; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 51, fig. 16/4, 28/2 – датиране: II-I в. пр. Хр. 

 

 

Tilişca,  

udeţul Sibiu (КАРТА 9/33) 

45. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, 

табло XLV/1. Острието е с врязване върху половината, разположена до металната част 

на ръкохватката. Тя е с три нита, предпазител и накрайник. 

Д. 34,2 см; острие: д. 24,6 см, ш. 2,8 см; метална част на ръкохватката: д. 8,8 см. 

Natea 2008, 109-114, pl. 1, foto 1; Borangic 2009a, 51, cat. № 26, pl. XX/3; 

Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 6/1; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 53, fig. 16/5, 33/5. 

 

 

46. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, 

табло XLV/2.  

Д. 26,8 см; острие: д. 22,5 см, ш. 2,8 см; метална част на ръкохватката: д. 4,2 см. 

Glodariu/Iaroslavschi 1979, 139, fig. 72/8; Natea/Ponta/Simon 2011, 97-103; 

Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 54, fig. 20/5, 30/6.  

 

 

Viişoara (Viişoara Mică), 

judeţul Dolj (КАРТА 7/34) 

47. Нож, повреден от корозията, открит при неизвестни обстоятелства. Върхът на 

острието и металната част на ръкохватката липсват. Запазен е накрайникът от ножница. 

Запазена д. 17,0 см; накрайник от ножница: д. 13,5 см. 

Toropu 1969-1970, 5-7; Borangic 2009a, pl. XVII/4a-b; Sîrbu/Borangic 2016a, 337; 

Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 57, fig. 21/1. 

 

 

Zimnicea, 

judeţul Teleorman (КАРТА 8/35) 

48. Нож, табло XLV/3. Краят на металната част на ръкохватката липсва.  

Запазена д. 26,0 см. 

Alexandrescu 1980, 40, 53, fig. 59/17, 76/5; Borangic 2009a, 30-31 pl. XI/4; 

Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 5/5; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 58, fig. 13/3, 33/6 – датиране: 

III-II в. пр. Хр. 

 

 

Неизвестни обстоятелства на намиране 
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49. Нож - judeţul Mehedinţi - частна колекция, табло XLV/4. Острието е с тесен 

улей върху половината, включваща върха и два тесни улея върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с три отвора за нитове.  

Д. 32,0 см; острие: ш. 3,0 см; метална част на ръкохватката: д. 12,0 см. 

Украса. Средната част на острието е с три вчукани точки, повредени от корозията.  

Istrati 1913, LXXIX, fig. 17; Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 29-30, pl. V/11; 

Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 159-210, Аbb. 23; Borangic 2009a, 45-46, cat. № 16, pl. 

XIV/6; Sîrbu/Borangic 2016a, fig. 3/2; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 33, fig. 14/6 – датиране: 

II-I в. пр. Хр. 

 

 

50. Нож – Colecţia Boeriu 1310/2010 - Muzeul Naţional de Istorie a României, 

Bucareşti – инв. № 334523, табло XLV/5. Острието е с тесен улеи върху половината, 

разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит. 

Д. 34,0 см; острие: д. 27,0 см, ш. 4,0 см; метална част на ръкохватката: д. 7,0 см. 

Sîrbu 2011, 251-252, fig. 1; Borangic/Bặdescu 2014, 54; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 

13, fig. 8/5 – датиране: I в. пр. Хр. 

 

51. Нож – Colecţia Boeriu 1281/2008 - Muzeul Naţional de Istorie a României, 

Bucareşti – инв. № 332397, табло XLVI/1. Острието е с две врязвания върху двете му 

половини. Металната част на ръкохватката е с три нита, предпазител и накрайник. 

Д. 35,0 см; острие: д. 26,0 см. 

Украса. Острието е с врязвания, повредени от корозията. Главите на нитовете са 

с резки. 

Sîrbu 2011, 252, fig. 2; Borangic/Bặdescu 2014, 55; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 14, 

fig. 10/6, 31/4. 

 

52. Нож – Colecţia Boeriu 1292/2009 - Muzeul Naţional de Istorie a României, 

Bucareşti – инв. № 332397 – съвпада с номера на ножа с кат. № 51, табло XLVI/2. Върхът 

на острието липсва. Металната част на ръкохватката е с предпазител и накрайник. 

Запазена д. 27,8 см; острие: ш. 3,0 см. 

Borangic/Bặdescu 2014, 53; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 15, fig. 10/5, 31/3. 
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III. Република Сърбия 

 

П  Р  О  И  З  Х  О  Д  

 

Beograd (КАРТА 11/1) 

Некропол от 96 гроба в квартал Karaburma, прилежащ на селището Singidinum, 

разкрит при археологическо проучване.  

Гробни съоръжения и погребален обред. Покойниците са кремирани и костните 

останки заедно с инвентара са поставени в ями. Отбелязани са само шест случа на 

трупополагане. Регистрирано е депониране на инвентар без костни останки.  
Todorović 1972, 9-10, 83-96 - датиране на гробовете по периоди в хронологическа 

таблица.  

 

Особености. 

Гроб 11 - погребален обред - трупоизгаряне, поставяне на урна с останките на 

покойника, около която е подреден гробният инвентар, в гробната яма е забито копие с 

железен връх. 

Todorović 1972, 13-14; т. III – датиране на гроба: период IV (85 г. пр. Хр.- 15 г.).  

 

Гроб 14 - погребален обред - трупоизгаряне. 

Todorović 1972, 15, т. VI – датиране на гроба: период III (280-85 г. пр. Хр.), 

първа фаза (280-200 г. пр. Хр.). 

 

Гроб 18 - погребален обред - трупоизгаряне, поставяне на съд с останките на 

покойника, около който е подреден гробният инвентар.  

Todorović 1972, т. VII – датиране на гроба: период III (280-85 г. пр. Хр.), втора 

фаза (200 – 85 г. пр. Хр.). 
 

Гроб 28 - погребален обред - трупоизгаряне, поставяне на урна с останките на 

покойника, около която е подреден гробният инвентар.  

Todorović 1972, 18-19, т. XI – датиране на гроба: период IV (85 г. пр. Хр. - 15 

г.). 

 

Гроб 32 - погребален обред - трупоизгаряне, костните останки са разбъркани, в 

ямата не е поставен керамичен съд - урна. 

Todorović 1972, 19-20, т. XIII – датиране на гроба: период III (280-85 г. пр. Хр.), 

втора фаза (200 – 85 г. пр. Хр.). 
 

Гроб 35 - погребален обред - трупоизгаряне, не е поставен съд с костни останки, 

регистрирано е наличието на пепел сред инвентара.  

Todorović 1972, 20-21, т. XIII – датиране на гроба: период III (280-85 г. пр. Хр.), 

втора фаза (200–85 г. пр. Хр.). 
 

Гроб 44 - погребален обред - трупоизгаряне, костните останки са поставени в 

ямата, около керамичния съд е подреден гробният инвентар. 

Todorović 1972, 23, т. XVII – датиране на гроба: период V (след 15 г. – I в.). 

 

Гроб 60 - погребален обред - трупоизгаряне, поставяне на урна с останките на 

покойника, около която е струпан гробният инвентар без определен ред. 
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Todorović 1972, 25-26, т. XXI – датиране на гроба: период III (280-85 г. пр. Хр.), 

първа фаза (280-200 г. пр. Хр.). 
 

Гроб 66 - погребален обред - трупоизгаряне, поставяне на урна с останките на 

покойника, около която е струпан гробният инвентар без определен ред. 

Todorović 1972, 27-28, т. XXIV - датиране на гроба: период III (280-85 г. пр. 

Хр.), втора фаза (200 – 85 г. пр. Хр.). 

 

Гроб 94 - погребален обред - трупоизгаряне, костните останки са намерени в 

ямата, разбъркани с останалия инвентар, не е открит керамичен съд-урна. 

Todorović 1972, 31, т. XXIX – датиране на гроба: период III (280-85 г. пр. Хр.), 

втора фаза (200 – 85 г. пр. Хр.). 
 

Гроб 97 - погребален обред - трупоизгаряне, костните останки са намерени в 

ямата, разбъркани с останалия инвентар, не е открит керамичен съд-урна. 

Todorović 1972, 32, т. XXX – датиране на гроба: период IV (85 г. пр. Хр. - 15 г.). 

 

Гроб 105 - погребален обред - трупоизгаряне, костните останки са поставени в 

ямата с останалия инвентар, не е открит керамичен съд - урна. 

Todorović 1972, 33-34, т. XXXII – датиране на гроба: период IV (85 г. пр. Хр. - 

15 г.). 

 

Гроб 110 - погребален обред - трупоизгаряне, в ямата са поставени пепел и гробен 

инвентар. 

Todorović 1972, 34, т. XXXII - датиране на гроба: период IV (85 г. пр. Хр. - 15 

г.). 

 

Гроб 111 - погребален обред - трупополагане, скелетът е ориентиран в посоки 

север-юг с глава на юг, ръцете са положени до тялото, от дясната му страна са поставени 

меч с ножница, нож, връх от копие и каменен брус, над костите е намерен колан-верижка. 

Todorović 1972, 34-35, т. XXXIII – датиране на гроба: период III (280-85 г. пр. 

Хр.), втора фаза (200 – 85 г. пр. Хр.). 

 

Гроб 112 - депонирана е урна без останките на покойника, около нея е струпан 

инвентарът без опеделен ред. 

Todorović 1972, 35, т. XXXIII-XXXIV – датиране на депонирането: период IV 

(85 г. пр. Хр. - 15 г.). 

 

Гроб 145 - погребален обред - трупоизгаряне, костните останки са поставени в 

ямата с останалия инвентар.  

Todorović 1972, 37, т. XXXVI – датиране на гроба: период V (след 15 г. – I в.). 

 

Инвентар. 

Гроб 11, 

инвентар: нож (размер под 20 см - не е включен в каталога), връх от копие и 

апликация (умбо) от щит от желязо, съд от бронз, урна и съдове от глина. 

Todorović 1972, 13-14; т. III. 

 

Гроб 14, 
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инвентар: нож (размер под 20 см - не е включен в каталога), тока от колан и 

гривна от желязо, фрагменти от тел от бронз, съд от глина. 

Todorović 1972, 15, т. V. 

 

Гроб 18,  

инвентар: нож (размер под 20 см - не е включен в каталога) и три гривни от 

желязо, съд от глина и др. 

Todorović 1972, т. VII. 

 

Гроб 28,  

инвентар: нож – кат. № III/1, табло XLVII/1 и три върха от копия от желязо и 

урна от глина. 

Todorović 1972, 18-19, т. XI. 

 

Гроб 32, 

инвентар: нож - кат. № III/2, табло XLVII/2 и връх от копие от желязо, съд от 

глина. 

Todorović 1972, 19-20, т. XIII. 

 

Гроб 35, 

инвентар: нож (размер под 20 см - не е включен в каталога), фибула и втулка 

от желязо. 

Todorović 1972, 20-21, т. XIII. 

 

Гроб 44, 

инвентар: нож - кат. № III/3, табло XLVII/3 и два върха от копия от желязо, съд 

от глина. 

Todorović 1972, 23, т. XVII. 

 

Гроб 60, 

инвентар: три ножа (единият е келтски - има по-различна форма, останалите 

два ножа са с размери под 20 см - не са включени в каталога), тока от колан, три 

фибули, част от дръжка и пръстен от желязо, фибула, две гривни и фрагментирана 

верижка (ланец) от бронз, урна от глина.  

Todorović 1972, 25-26, т. XXI. 

 

Гроб 66, 

инвентар: два ножа (размери под 20 см - не са включени в каталога), меч с 

ножница, връх от копие, апликация (умбо) от щит и фибула от желязо, фрагментирана 

верижка (ланец) от бронз, урна от глина, брус от камък.  

Todorović 1972, 27-28, т. XXIV. 

 

Гроб 94, 

инвентар: нож - кат. № III/4, табло XLVII/4, връх от копие и гвоздей от желязо, 

фрагментирана игла от бронз. 

Todorović 1972, 31, т. XXIX. 

 

Гроб 97, 
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инвентар: нож - кат. № III/5, табло XLVII/5, меч с ножница, четири върха от 

копия, тока от колан, ножици, две верижки и предмет от желязо, съд, нож и предмет от 

бронз, брус от камък. 

Todorović 1972, 32, т. XXX. 

 

Гроб 105, 

инвентар: нож - кат. № III/6, табло XLVIII/1, връх от копие и гривна от желязо. 

Todorović 1972, 33-34, т. XXXII. 

 

Гроб 110, 

инвентар: нож (размер под 20 см - не е включен в каталога) и гривна от желязо, 

фибула, дръжка от симпулум, фрагмент от тел и тока от колан от бронз, урна и съд от 

глина. 

Todorović 1972, 34, т. XXXII. 

 

Гроб 111, 

инветар: нож - кат. № III/7, табло XLVIII/2, меч с ножница, връх от копие, колан-

верижка и дръжка от желязо, брус от камък.  

Todorović 1972, 34-35, т. XXXIII. 

 

Гроб 112, 

инвентар: нож - кат. № III/8, табло XLVIII/3, два върха от копия, апликация 

(умбо) от щит и ножица от желязо, урна и съд от глина. 

Todorović 1972, 35, т. XXXIII, XXXIV. 

 

Гроб 145, 

инвентар: нож - кат. № III/9, табло XLVIII/4 и връх от копие от желязо, съд от 

глина. 

Todorović 1972, 37, т. XXXVI. 

 

 

Mala Vrbica,  

opština Kladovo, okrug Bor (КАРТА 11/2) 

Гроб I, открит при неизвестни обстоятелства в м Ajamana; погребален обред – 

трупоизгаряне; 

инвентар: нож - кат. № III/10, табло XLVIII/5, (открит е още един нож - табло 

XLVIII/6 – размер под 20 см - не е включен в каталога), нож (келтски - има по-

различна форма, не е включен в каталога), два върха от копия от желязо, две фибули 

(едната е от бронз - посребрена, другата е от желязо - фрагментирана), съд от бронз и 

съдове от глина.   

Stalio 1986, 32-33, fig. 28, 30, 34-35, 37-45, 47-48 – датиране на гроба: последна 

фаза на La Тène С; Borangic 2009a, 38 - датиране на гроба - II-I в. пр. Хр.  

 

 

Svojnovo 

оpština Paraćin, Pomoravlje okrugг 

връх Veliki vetren 

планина Јухор (КАРТА 11/3) 

Укрепление с крепостна стена, предградие около него и монументални каменни 

конструкции на връх Veliki vetren в планината Јухор, археологическо проучване.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Okrug_Bor
https://en.wikipedia.org/wiki/Para%C4%87in
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Депониране на въоръжение и снаряжение вероятно в дървен сандък в 

предградието на няколко десетки метра от главния вход на укреплението; 

инвентар: три ножа- кат. № III/11, табло XLIX/1, (останалите два са с размери 

под 20 см - не са включени в каталога – табло XLIX/2-3), четиринадесет върха от 

копия, фрагменти от апликация (умбо) от щит, две шпори, четиринадесет юзди, четири 

фибули от желязо и други предмети с разнообразно предназначение, (открити са и седем 

токи от колан, едната е от бронз, останалите са от желязо).  

 

Депониран инвентар от укреплението; 

нож- кат. № III/12, табло XLIX/4, два върха от копия, три шпори от желязо, една 

шпора от бронз и др. 

Stojić 2003 - датиране: първите десетилетия на I в. пр. Хр; Stojić 2004 - 

датиране: края на II в. пр. Хр. – началото на I в. пр. Хр. 

 

 

Vajuga,  

opština Kladovo, okrug Bor (КАРТА 11/4) 

Гробoве от Vajuga-Pesak (отсъства подробна информация);  

инвентар: нож - кат. № III/13, табло XLIX/5, нож (келтски притежава по-

различна форма - не е включен в каталога), връх от копие и апликация (умбо) от щит от 

желязо. 

Popović 1991, 165-176, сл. 3/1, 3-4, 11; Поповић/Сладић 1997, 101-114, сл. 5/2-3, 5-

6. 

 

Гроб 3 от Vajuga-Pesak (отсъства подробна информация); 

инвентар: нож - табло XLIX/6 (размер под 20 см - не е включен в каталога), 

меч, връх от копие от желязо, съдове от глина и бронз.  

Popović 1991, 165-176, сл. 4. 

 

 

Vinča  

opština Grocka - градска община на Белград (КАРТА 11/5) 

Открити при неизвестни обстоятелства: нож - кат. № III/14, табло XLIX/7, връх 

от копие от желязо и каменна брадва. 

Васић 1950, 15-17. 

 

 

Н О Ж О В Е 

 

Beograd (КАРТА 11/1) 

1. Нож от гроб 28 - инв. № 2935, табло XLVII/1. Металната част на ръкохватката 

е с отвор за нит.  

Д. 23,7 см. 

Todorović 1972, т. XI, гроб 28, 1. 

 

2. Нож от гроб 32 - инв. № 2919, табло XLVII/2. Върхът на острието липсва. 

Металната част на ръкохватката е с отвор за нит.  

Запазена д. 20,0 см. 

Todorović 1972, т. XIII, гроб 32, 1. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Okrug_Bor
https://en.wikipedia.org/wiki/Grocka
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3. Нож от гроб 44 - инв. № 3004, табло XLVII/3. Металната част на ръкохватката 

е с нит. Режещият ръб е повреден от корозията. 

Д. 21,5 см.  

Todorović 1972, т. XVII, гроб 44, 4. 

 

4. Нож от гроб 94 - инв. № 3647, табло XLVII/4. Върхът и част от острието 

липсват. Металната част на ръкохватката е с отвор за нит. Режещият ръб е повреден от 

корозията.  

Запазена д. 17,0 см, (предполагаема дължината на ножа над 20 см). 

Todorović 1972, т. XXIX, гроб 94, 2. 

 

5. Нож от гроб 97 - инв № 3712, табло XLVII/5. Металната част на ръкохватката 

липсва. 

Запазена д. 16,0 см, (предполагаема дължината на ножа над 20 см). 

Todorović 1972, т. XXX, гроб 97, 14. 

 

6. Нож от гроб 105 - инв. № 3629, табло XLVIII/1. Върхът на острието и краят на 

металната част на ръкохватката липсват. 

Запазена д. 12 см, (предполагаема дължината на ножа над 20 см). 

Todorović 1972, т. XXXII, гроб 105, 1. 

 

7. Нож от гроб 111 - инв. № 3656, табло XLVIII/2. Върхът на острието липсва.  

Запазена д. 20,0 см.  

Todorović 1972, т. XXXIII, гроб 111, 5. 

 

8. Нож от гроб 112 - инв. № 3633, табло XLVIII/3. Металната част на 

ръкохватката е с отвор за нит, предпазител, накрайник. 

Д. 18,5 см, (ножът е включен в каталога - той е единствения от некропола с 

метална част на ръкохватката, представляваща пластина с накрайник). 

Todorović 1972, т. XXXIV, гроб 112, 6. 

 

9. Нож от гроб 145 - инв. № 3319, табло XLVIII/4. Част от острието липсва. То е 

с тесен улей. Металната част на ръкохватката е с нит. 

Запазена д. 18,8 см, (предполагаема дължината на ножа над 20 см). 

Todorović 1972, т. XXXVI, гроб 145, 1. 

 

 

Mala Vrbica (КАРТА 11/2) 

10. Нож от гроба в м. Ajamana, табло XLVIII/5. Острието е с два улея, единият от 

който е тесен и е върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя 

е с отвор за нит. 

Запазена д. 30,6 см.  

Украса. Средната част на острието е с четири врязани окръжности с обозначен 

център. Две от тях са с радиални резки. Врязаните окръжностите са свързани помежду 

си с врязвания, две от които са с коси резки. До тях е разположена още една врязана 

окръжност с обозначен център. Тя също е с радиални резки. В нейната периферия са 

поставени две врязвания с коси резки. Половината, достигаща до металната част на 

ръкохватката, е с две врязани окръжности с обозначен център с радиални резки.   

Stalio 1986, 33, cat. № 11, fig. 42; Borangic 2009a, 38, cat. № 2, pl. IX/1.  

 



178 
 

 

Svojnovo, връх Veliki vetren, планина Јухор (КАРТА 11/3)  

11. Нож, табло XLIX/1.  

Д. 21,2 см; острие: ш. 3,5 м. 

Stojić 2003, 41, cat. № 147. 

 

12. Нож, табло XLIX/4. Металната част на ръкохватката е с предпазител и 

представлява втулка. 

Д. 20,0 см; острие: ш. 2,0 м. 

Stojić 2003, 92, cat. № 311. 

 

 

Vajuga (КАРТА 11/4) 

13. Нож, табло XLIX/5. Острието е с две врязвания върху двете му половини. 

Металната част на ръкохватката е с отвор за нит. 

Отсъстват размери в публикациите, (предполагаема дължината на ножа над 20 

см). 

Украса. Средната част на острието е с четири врязани окръжности с обозначен 

център. Двете половини на острието са с редове от вчукани триъгълници. 

Popović 1991, 165-176, fig. 3/3; Поповић/Сладић 1997, 101-114, сл. 5/5. 

 

 

Vinča (КАРТА 11/5) 

14. Нож, табло XLIX/7.  

Д. 22,1 см; острие: д. 17,4 см, ш. 3,5 см; метална част на ръкохватката: д. 4,7 см. 

Васић 1950, 15, сл. 1. 
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IV. Република Украйна 

 

П  Р  О  И  З  Х  О  Д 

 

Малая Копаня, 

Виногра́дівський райо́н, Закарпатськоï області (КАРТА 12/1) 

Челлениця I - сакрален център от къснолатенския период - La Tène D, открити са 

24 гроба и 9 комплекта с въоръжение, които са депонирани в отделни ями. 

Котигорошко 2015. 

 

Гроб 21, 

Погребален обред - трупоизгаряне; в гробната яма са поставени два глинени съда, 

в единият от тях са струпани обгорени кости и фибула, върху устието му е положен нож; 

инвентар: нож – кат. № 1, табло L/1 и фибула от желязо, два глинени съда. 

Котигорошко 2015, 22, рис. 16. 

 

Комплекс 5 – депониране, 

инвентар: нож с накрайник от ножница - кат. № 2, табло L/2a-б, нож (острието 

не е дъговидно извито, дължина под 20 см - не е включен в каталога), меч и 

фрагменти от апликация (умбо) от щит. 

Котигорошко 2015, 24, рис. 22. 

 

Комплекс 6 – депониране, 

инвентар: нож - кат. № 3, табло L/3, меч, връх от копие и фрагменти от апликация 

(умбо) от щит. 

Котигорошко 2015, 24, рис. 23. 

 

Комплекс 9 – депониране, 

инвентар: нож (острието не е дъговидно извито, дължина под 20 см - не е 

включен в каталога), връх от копие, апликация (умбо) от щит, фибула, съд и черпак. 

Котигорошко 2015, 24. 

 

Депониран инвентар - ножове и накрайници от ножници – кат. № 4-11, табла L/4, 

LI/1-7. 

Котигорошко 2015, 25. 

 

 

Н  О  Ж  О  В  Е 

 

Малая Копаня (КАРТА 12/1) 

1. Нож от гроб 21, табло L/1.  

Д. 19,7 см, острие: ш. 2, 9 см. (включен е в каталога, тъй като дължината му 

достига почти 20 см). 

Котигорошко 2015, 22, рис. 16, 1; фото 33, 3. 

 

2. Нож от комплекс 5, табло L/2a. Върхът на острието и краят на металната част 

на ръкохватката липсват. То е с улей върху половината, разположена до металната част 

на ръкохватката. Тя е с предпазител. Запазен е накрайникът от ножница, табло L/2б. 

Запазена д. 31,0 см; острие: запазена д. 26,3 см, ш. 3,0 см. 
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Kotygoroshko 2009a, 282, fig. 2/3, fig. 3/3а; Kotigorško 2009b, 17, foto 30/1; 

Kotigoroshko 2009c, 107, fig. 24/3; Котигорошко 2015, 24, рис. 22, 2-3; 30, 4-4/1; фото 14, 

1; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 29, fig. 18/7, 27/4, 4/1 – датиране: I в. пр. Хр. 

 

3. Нож от комплекс 6, табло L/3. Върхът на острието и част от металната 

ръкохватка липсват. Гърбът на острието се проектира върху две дъги, сключващи 

помежду си тъп ъгъл. То е с тесен улей. Металната част на ръкохватката е с накрайник.  

Запазена д. 34,1 см; острие: запазена д. 11,8 см, ш. 2,6 см. 

Украса. Накрайникът на металната част на ръкохватката е с пръстени. 

Kotygoroshko 2009a, 282, fig. 2/5; Kotigoroshko 2009c, 107, fig. 24/5; Котигорошко 

2015, 24, рис. 23, 1; 30, 6; фото 14, 4; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 31, fig. 18/5, 27/6 – 

датиране: I в. пр. Хр. 
 

4. Нож от депониран инвентар, табло L/4. Върхът на острието липсва. То е с един 

широк улей. Металната част на ръкохватката е с два нита, отвор за нит, предпазител и 

накрайник.  

Запазена д. 39,0 см; острие: запазена д. 25,0 см, ш. 2,7 см, метална част на 

ръкохватката: д. 12,5 см. 

Украса. Предпазителят и накрайникът на металната част на ръкохватката са с 

пръстени.  

Kotygoroshko 2009а, 282, fig. 2/1; Kotigorško 2009b, 17, fig. 13/1, foto 30/6; 

Kotigoroshko 2009c, 107, fig. 24/1; Котигорошко 2015, 25, рис. 30, 1; фото 14, 8; 

Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 27, fig. 18/3, 27/1 – датиране: I в. пр. Хр. 

 

5. Нож от депониран инвентар, табло LI/1. Върхът на острието и краят на 

металната част на ръкохватката липсват. То е с един широк улей. Металната част на 

ръкохватката е с нит и предпазител. 

Запазена д. 24,5 см; острие: запазена д. 21,2 см, ш. 2,8 см. 

Украса. Предпазителят на металната част на ръкохватката е с пръстени.  

Kotygoroshko 2009a, 282, fig. 2/2; Kotigorško 2009b, 17; Kotigoroshko 2009c, 107, 

fig. 24/2; Котигорошко 2015, 25, рис. 30, 2; фото 14, 2; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 28, 

fig. 18/8, 27/2 – датиране: I в. пр. Хр. 

 

6. Нож от депониран инвентар, табло LI/2. Върхът на острието и краят на 

металната част на ръкохватката липсват. То е с улей върху половината, достигаща до 

металната част на ръкохватката.  

Запазена д. 24,5 см; острие: запазена д. 21,5 см, ш. 3,2 см. 

Kotygoroshko 2009a, 282, fig. 2/4, 4/4; Kotigorško 2009b, 17, fig. 13/3; Kotigoroshko 

2009c, 107, fig. 24/4; Котигорошко 2015, 25, рис. 30, 5, фото 14, 3; Sîrbu/Borangic 2016b, 

cat. № 30, fig. 18/6, 27/5 – датиране: I в. пр. Хр. 

 

7. Нож от депониран инвентар, табло LI/3. Голяма част от острието и металната 

част на ръкохватката липсват.  

Острие: запазена д. 9,0 см, ш. 2,5 см, (предполагаема дължината на ножа над 

20 см). 

Kotygoroshko 2009a, 282, fig. 2/6; Kotigorško 2009b, 17, fig. 13/2; Kotigoroshko 

2009c, 107, fig. 24/6; Котигорошко 2015, 25, рис. 30, 7; фото 14, 5; Sîrbu/Borangic 2016b, 

cat. № 32, fig. 18/4, 27/7 – датиране: I в. пр. Хр. 
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8. Нож от депониран инвентар, табло LI/4. Върхът на острието липсва. То е с 

тесен улей върху половината, разположена до металната част на ръкохватката. Тя е с нит, 

отвор за нит, предпазител и накрайник.  

Отсъстват размери в публикациите. 

Котигорошко 2015, 25, рис. 30, 3; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 18/9, 27/3.  

 

9. Накрайник от ножница от депониран инвентар, табло LI/5. Двата му 

срещуположни края липсват. 

Отсъстват размери в публикациите. 

Котигорошко 2015, 25, рис. 30, 8; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 27/8.  

 

10. Накрайник от ножница от депониран инвентар, табло LI/6. Единият му край 

липсва. 

Отсъстват размери в публикациите. 

Котигорошко 2015, 25, рис. 30, 9; фото 14,7; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 18/2, 27/9. 

 

11. Накрайник от ножница от депониран инвентар, табло LI/7. 

Отсъстват размери в публикациите. 

Украса. Двата му срещуположни края са с врязвания. 

Котигорошко 2015, 25, рис. 30, 10; фото 14, 6; Sîrbu/Borangic 2016b, fig. 18/1, 

27/10. 
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V. Република Молдова 

 

Н  О  Ж  О  В  Е 

 

1. Нож, открит при неизвестни обстоятелства (частна колекция), Iaşi – Complexul 

Muzeal Naţional Moldova, Iaşi, табло LII/1. Краят на металната част на ръкохватката 

липсва. Острието е с улей върху половината, разположена до металната част на 

ръкохватката. Тя е с нит.  

Запазена д. 33,0 см; острие: д. 29,0 см, ш. 2,9 см.  

Украса. Средната част на острието е с врязана окръжност с обозначен център с 

радиални резки. Успоредно на улея са разположени коси врязвания. Главата на нита е с 

кръстовидно врязване. 

Berzovan/Borangic 2014, 409-414; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 16, fig. 19/3, 35/5. 

 

2. Нож, открит при неизвестни обстоятелства (частна колекция), Iaşi – Complexul 

Muzeal Naţional Moldova, табло LII/2. Острието е с тесен улей върху половината, 

включваща върха и два успоредни тесни улея върху половината, разположена до 

металната част на ръкохватката. Тя е с предпазител и накрайник. 

Д. 33,0 см; острие: д. 24,0 см, ш. 3,4 см.  

Borangic/Berzovan 2015, 423-430; Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 17, fig. 10/1, 35/4. 

 

 

 

VI. Република Хърватия 

 

П  Р  О  И  З  Х  О  Д  

 

Sotin (КАРТА 11/1) 

Гроб I – 2,0 км И от града, разкрит при селскостопанска работа; погребален обред 

- трупоизгаряне; 

инвентар: нож (дължина под 20 см - не е включен в каталога), шпора, тока от 

колан и др. 

Majnarič-Pandžič 1973, 56-57, cat. № 1-19, tаb. I-III/1-6 – датиране на гроба: 

средата на I в.  

  

Гроб III - 2,0 км И от града, разкрит при селскостопанска работа; погребален обред 

- трупоизгаряне; 

инвентар: два ножа – кат. № 1-2, табло LII/4-5, нож (келтски има по-различна 

форма - не е включен в каталога), три върха от копия, апликация (умбо) от щит и др. 

Мajnaric-Pandzic 1973, 58-59, cat. № 24-36, tab. IV - датиране на гроба: средата 

на I в.  

 

 

Н  О  Ж  О  В  Е 

 

1. Нож от гроб III - Arheološki muzeja u Zagrebu - инв. № 4189, табло LII/4. 

Д. 27,5 см; острие: ш. 4,6 см. 

Majnarič-Pandžič 1973, 58, cat. № 24, tab. IV, 2.  
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2. Нож от гроб III - Arheološki muzeja u Zagrebu - инв. № 4195, табло LII/5. Краят 

на металната част на ръкохватката лисва. Тя е с предпазител. 

Запазена д. 14,5 см; острие: ш. 1,8 см, (предполагаема дължината на ножа над 

20 см). 

Majnarič-Pandžič 1973, 58, cat. № 30, tab. IV, 4.  
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СХЕМИ И ТАБЛА С ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ 2; 

КАРТИ СЪС СПИСЪК 1 И СПИСЪК 2; 

ТАБЛИЦИ; ДИАГРАМИ С ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
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Приложение 1 

 

Схеми 

(текстова част) 

Забележка: При изготвянето на схемите са използвани графичните образи, 

послужили при съставянето на таблата. В Приложение 2 може да се направи 

справка за тяхното авторството. 

 

Схема 1: 

кат. № I/128, табло XXVIII/2; 

кат. № I/146, табло XXXII/2а; 

кат. № I/1, табло I/1. 

Схема 2: 

кат. № I/128, табло XXVIII/2; 

кат. № I/146, табло XXXII/2а; 

кат. № I/38, табло IX/2a; 

кат. № I/88, табло XIX/4. 

Схема 3: 

кат. № I/137, табло XXX/1а-б; 

кат. № I/38, табло IX/2б.  

Схема 4: 

кат. № I/129, табло XXVIII/3; 

кат. № I/137, табло XXX/1а-б. 

Схема 5:  
Тип IА - кат. № I/1, табло I/1; 

Тип IIА - кат. № I/64, табло XIV/5; 

Вариант 1А - кат. № I/47, табло XI/4; 

Вариант 2А - кат. № I/128, табло XXVIII/2; 

Вариант 3А - кат. № I/23, табло V/5; 

Вариант 4А - кат. № I/149, табло XXXIII/1а; 

Тип IБ - кат. № I/112, табло XXV/1; 

Тип IIА - кат. № I/148, табло XXXII/4а; 

Вариант 1Б - кат. № I/147, табло XXXII/3а; 

Вариант 2Б - кат. № I/137, табло XXX/1а. 

Схема 6, 1/1: кат. № I/1, табло I/1. 

Схема 6, 1/2: кат. № I/10, табло III/2. 

Схема 6, 1/3: кат. № II/30, табло XLII/1. 

Схема 6, 1/4: кат. № I/45, табло XI/2. 

Схема 6, 2/1: кат. № I/64, табло XIV/5. 

Схема 6, 2/2: кат. № I/33, табло VIII/1а. 

Схема 6, 2/3: кат. № I/80, табло XVIII/1. 

Схема 6, 2/4: кат. № I/103, табло XXIII/2. 

Схема 6, 2/5: кат. № I/116, табло XXV/4. 

Схема 6, 3/1: кат. № I/72, табло XVI/2. 

Схема 6, 3/2: кат. № I/67, табло XV/3. 

Схема 6, 3/3: кат. № I/41, табло X/2. 

Схема 6, 3/4: кат. № I/119, табло XXVI/2. 

Схема 6, 3/5: кат. № I/102, табло XXIII/1. 

Схема 6, 3/6: кат. № II//17, табло XXXIX/1. 

Схема 6, 4/1: кат. № I/122, табло XXVII/1. 
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Схема 6, 4/2: кат. № II/30, табло XLII/1. 

Схема 6, 4/3: кат. № I/138, табло XXX/2. 

Схема 6, 4/4: кат. № I/129, табло XXVIII/3. 

Схема 6, 4/5: кат. № I/142, табло XXXI/2а. 

Схема 6, 4/6: кат. № I/116, табло XXV/4. 

Схема 6, 5/1: кат. № I/16, табло IV/3. 

Схема 6, 5/2: кат. № I/98, табло XXI/5. 

Схема 6, 5/3: кат. № III/10, табло XLVIII/5. 

Схема 6, 5/4: кат. № I/8, табло II/4а-б. 

Схема 6, 5/5: кат. № I/18, табло IV/5. 

Схема 6, 6/1: кат. № I/140, табло XXX/4a. 

Схема 6, 6/2: кат. № I/39, табло IX/3.  

Схема 6, 6/3: кат. № II 37, табло XLIII/2. 

Схема 6, 6/4: кат. № I90, табло XX/1а. 

Схема 6, 6/5: кат. № I79, табло XVII/4а. 

Схема 6, 7/1: кат. № I137, табло XXX/1а.  

Схема 6, 7/2: кат. № I144, табло XXXI/4а.  

Схема 6, 7/3: кат. № I100, табло XXII/2. 

Схема 6, 7/4: кат. № I140, табло XXX/4а. 

Схема 6, 7/5: кат. № I141, табло XXXI/1. 

Схема 6, 8/1: кат. № I148, табло XXXII/4б. 

Схема 6, 8/1-2, 4-6: кат. № I142, табло XXXI/2б. 

Схема 6, 8/3, 7: кат. № I79, табло XVII/4б. 

Схема 6, 8/7: кат. № I2, табло I/2б. 

Схема 6, 9/1: кат. № II15, табло XXXVIII/2б. 

Схема 6, 9/2: кат. № I46, табло XXXII/2б. 

Схема 6, 9/3: кат. № 89, табло XIX/5б. 

Схема 6, 9/4: кат. № 144, табло XXXI/4б. 

Схема 6, 9/5: кат. № 154, табло XXXIV/2. 
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Приложение 2 

 

Табла 

(текстова част) 

 

Графични образи. 

 

Табло 1/1 – по Торбов 2016, кат. № IV/3. 

Табло 1/2 – по Николов 1965, 166, обр. 4а. 

Табло 1/3 – по Vulpe 1990, 79-81, kat. 121, Tafel 23/121. 

Табло 1/4 – по Мирчев 1965, 43, табл. X, 40а.  

Табло 1/5 – по Мирчев 1965, 40, табл. X, 40б. 

Табло 1/6 – по Мирчев 1965, 40, табл. X, 40в. 

Табло 2/1 – по Мирчев 1965, 50, табл. X, 40г. 

Табло 2/2 – по Мирчев 1965, 36, табл. XI. 42а. 

Табло 2/3 – по Мирчев 1965, 38, табл. XI, 42б. 

Табло 2/4 – по Торбов 2016, кат. № II/1. 

Табло 2/5 – по Торбов 2016, кат. № III/1. 

Табло 3/1 – по Торбов 2016, кат. № IV/1. 

Табло 3/2 – по Атанасов 1995, кат. № 4. 

Табло 3/3 – по Торбов 2016, кат. № V/8. 

Табло 4/1-4 – по Торбов 2016, кат. № VI/16. 

Табло 5/1 – по Попов 1929, 277-278, обр. 138, 5, 140, 4А, Б. 

Табло 5/2 – Торбов, Н. – личен архив, НИМ-София, инв. № 38230. 

Табло 5/3 – Торбов, Н. – личен архив, частна колекция. 

Табло 5/4 – по Александров 1975, 71-72, обр. 3. 

Табло 5/5 – по Torbov 2004, 59, fig. 5c. 

Табло 5/6 – по Торбов, Н. 2005г. 211, обр. 6. 

Табло 5/7 – Торбов, Н. – личен архив – могила Дойренци 2, гроб 3. 

Табло 5/8 – по Torbov 1998, cat. № 3, fig. 4. 

Табло 5/9 - Торбов, Н. – личен архив, НИМ-София, инв. № 38589. 

Табло 6/1-5 – по Попов 1933, 349-353, обр. 97, 98А-Г, 99, 100А-Г. 

Табло 7/1-4 – по Николов 1993, 19-22, обр. 4а-в, 5а-в, 6. 

Табло 7/5-6 - по Домарадски 1991, 59, 63, кат. № 52-54, обр. 26/6, 9; 29.  

Табло 8/1-4 – по Николов 1990, 21-22, обр. 9а-г. 

Табло 8/5-8 – по Николов 1990, 22-23, обр. 10а-г.  

Табло 9/1-6 – по Николов 1981, 36, обр. 4а-з. 

Табло 10/1-4 – по Николов 1981, 36-38, обр. 5а-д. 

Табло 11/1-5 - по Николов 1981, 38-40, обр. 6а-ж. 

 

Табло 12 - обозначени са отделните периоди в рамките на II в. пр. Хр. – I в., като е 

включена периодизацията, характерна за La Tène C2 - La Tène D (LT C2 – LT D). 

Отбелязани са в близост до графичните изображения на ножовете и техните каталожни 

номера. 

Табло 12/1-2 – фибули от Софрониево (КАРТА 2/56) – по Николов 1981, 38, 40, обр. 5а, 

6б; Tipul 2b (Rustoiu 1997, 33-36, fig 20/3-4); Тип II (Василева 2012, 26-28, таблица 2 - 

фибули със среднолатенска схема). Фибулите са открити с ножове - кат. № I/82-83, табло 

XVIII/3-4. 

Табло 12/3 - фибула от Крумово (КАРТА 5/33) – по Бакарджиев 2010, 295, обр. 2е; Тип 

8 (Генчева 2004, 24-25, табл. IV/1-2). Фибулата е открита с нож - кат. № I/43, табло X/4. 
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Табло 12/4 – меч от Паволче (КАРТА 2/43) - по Николов 1965, 179-180, обр. 21а, д. 

Мечът е открит с нож - кат. № I/59, табло XIII/6. 

Табло 12/5 – меч от Мездра (НИМ–София, инв. № 38230), (КАРТА 2/35) – Торбов, Н. – 

личен архив. Мечът е открит с ножове - кат. № I/45-48, табла XI/2-4, XII/1. 

Табло 12/6 – меч от Дойренци (РИМ-Ловеч, инв. № А307), (КАРТА 3/20) - Торбов, Н. – 

личен архив. Мечът е открит с нож - кат. № I/24, табло VI/1. 

Табло 12/7 – апликация (умбо) от щит от Брестница, (КАРТА 3/5) – по Агре 2007, 91-

92, кат. № 7, обр. 7. Апликацията (умбо) от щит е открита с нож - кат. № I/7, табло II/3а-

б. 

Табло 12/8 – апликация (умбо) от щит от Стубел, (КАРТА 2/58) – по Александров 1975, 

71-72, обр. 3. Апликацията (умбо) от щит е открита с нож - кат. № I/85, табло XIX/1. 

Табло 12/9 - юзда от Halimba, Унгария – по Werner 1988, кat. № 222, Tafel 30/222; Typ 

XIV (Werner 1988, 61-73, Tafel 28-33, 87). 

Табло 12/10 - юзда от Beograd, Сърбия – по Werner 1988, кat. № 310, Tafel 52/310; Typ 

XVI (Werner 1988, 81-101, Tafel 37-56, 87). 

Табло 12/11 - юзда от Piatra Roşie, Румъния – по Werner 1988, кat. № 343, Tafel 57/343; 

Typ XVII (Werner 1988, 101-106, Tafel 56-60, 87). 

 

Табло I/1 – по Торбов 1997, табло IV, 3. 

Табло I/2a-б - по Торбов 1997, табло IV, 5, VIII, 1. 

Табло I/3 - по Стефанов 1929, 321, обр. 185. 

Табло II/1 - по Койчев 1959, 95, обр. 88.  

Табло II/2 – по Грънчаров (ред.) 1999, 22, кат. № 52. 

Табло II/3a-б - по Агре 2007, 92, кат. № 8-9, обр. 6/3-4. 

Табло II/4а-б - по Горов/Лазаров/Чимбулева 1967, 150, обр. 15-16. 

Табло III/1 - по Торбов 1997, табло V, 3. 

Табло III/2 - по Георгиева 1992, 77, кат. № 5, обр. 5b.  

Табло III/3 - по Георгиева 1992, 77, кат. № 10, обр. 5а.  

Табло III/4а-б - по Попов 1922, 166-167, обр. 161А-D, 162. 

Табло IV/1 – по Торбов 1997, табло VI, 3. 

Табло IV/2 -  по Торбов 1997, табло VI, 1. 

Табло IV/3 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло IV/4 - по Миков 1931-1934, 75, обр. 6. 

Табло IV/5 - по Атанасов/Стойчев 2006, 214, фиг. 1. 

Табло V/1 – по Атанасов 1995, 42, обр. 24.  

Табло V/2 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло V/3 - по Петров 2004, 183, фиг. 2. 

Табло V/4 - по Попов 1922, 173, обр. 175.  

Табло V/5 - по Торбов 1997, 38, кат. № 2, табло I, 3. 

Табло VI/1 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло VI/2 - по Атанасов 1995, 40, обр. 15.  

Табло VI/3 - по Атанасов 1995, 42, обр. 23. 

Табло VI/4a-б - по Радославова 2005, 278-279, обр. 2а-б.  

Табло VII/1 - по Атанасов 1995, 39, обр. 13. 

Табло VII/2 - по Владимирова-Паунова 2005, 377, табло II, 1. 

Табло VII/3 - по Домарадски 1991, 63, кат. № 52, обр. 26/9, 29. 

Табло VII/4 - по Попов 1933, 351-352, обр. 98А-Г. 

Табло VII/5 - по Койчев 1959, 95, обр. 89.  

Табло VIII/1а-б - по Lazarova/Paunova 2003, 45-46, fig 1a-c.  

Табло VIII/2a-б - по Торбов 1997, табло IV, 5. 
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Табло VIII/3 - по Торбов 1997, табло V, 4. 

Табло IX/1 - по Торбов 1997, табло V, 5. 

Табло IX/2a-б - по Торбов 1997, 38, кат. № 9-10, табло I, 6; VII, 1. 

Табло IX/3 - по Торбов 1997, 38, кат. № 11, табло II, 1. 

Табло X/1 - по Торбов 1997, 38, кат. № 12, табло II, 2. 

Табло X/2 - по Торбов 1997, 38, кат. № 13, табло II, 3. 

Табло X/3 – Торбов, Н. – личен архив. 

Табло X/4 - по Бакарджиев 2010, 293-297, обр. 1б, 2а-в.  

Табло XI/1 - по Попов 1929, 282, обр. 146, А.  

Табло. XI/2 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XI/3 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XI/4 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XII/1 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XII/2 - по Атанасов 1995, 40, обр. 17. 

Табло XII/3 - по Атанасов 1995, 40, обр. 16. 

Табло XII/4 - по Петров 2004, 183, фиг. 1. 

Табло XII/5 - по Николов 1993, 21, обр. 5в.  

Табло XIII/1 - по Николов 1990, 22, обр. 9г. 

Табло XIII/2 - по Николов 1990, 23, обр. 10г. 

Табло XIII/3 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XIII/4 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XIII/5 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XIII/6 - по Торбов 1997, табл. VII, 2а-б. 

Табло XIV/1 - по Димитрова/Гиздова 1975, 48, табло IV, 1. 

Табло XIV/2 - по Димитрова/Гиздова 1975, 48, табло V, 3. 

Табло XIV/3 - по Димитрова/Гиздова 1975, 54, табло XIX, 2. 

Табло XIV/4 - по Димитрова/Гиздова 1975, 54, табло XX, 1. 

Табло XIV/5 - по Попов 1929, 277-278, обр. 138, 5, 140, 4А, Б. 

Табло XV/1 - по Попов 1929, 278, обр. 138, 4, 140, 3. 

Табло XV/2 - по Торбов 1997, 39, кат. № 18, табло III, 1. 

Табло XV/3 - по Църов 1994, 105, табло 2/2. 

Табло XV/4 - по Попов 1929, 289, обр. 155. 

Табло XV/5 - по Николов 1987, 45, обр. 8г. 

Табло XVI/1 - по Торбов 1997, 39, кат. № 19, табло III, 2. 

Табло XVI/2 - по Los tracios.., cat. № 199.  

Табло XVI/3 - по Атанасов 1995, 41, обр. 20. 

Табло XVI/4 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XVI/5 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XVII/1 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XVII/2 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XVII/3 - по Николов 1965, 187, обр. 28б. 

Табло XVII/4а-б - по Торбов 1997, табло VI, 5, VIII, 2а-б. 

Табло XVIII/1 - по Торбов 1997, табло VI, 4. 

Табло XVIII/2 - по Торбов 1997, табло VI, 2. 

Табло XVIII/3 - по Николов 1981, 38, обр. 5д. 

Табло XVIII/4 - по Николов 1981, 40, обр. 6г.  

Табло XVIII/5 - по Буюклиев 1972, 6, обр. 3. 

Табло XIX/1 - по Александров 1975, 72, обр. 4. 

Табло XIX/2 - по Домарадски 1994, 268, обр. 3/1; 283. 

Табло XIX/3 - по Домарадски 1994, 280, обр. 21-22/36. 
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Табло XIX/4 - по Торбов 1997, табл. V, 1а-б. 

Табло XIX/5а-б - по Теодосиев/Торбов 1995, 42-43, обр. 16. 

Табло XX/1а-б - по Теодосиев/Торбов 1995, 45, обр. 21. 

Табло XX/2а-б - по Теодосиев/Торбов 1995, 47-48, обр. 32. 

Табло XX/3 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XX/4 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXI/1 - по Катинчарова 2003, 6-7, обр. 4, 1. 

Табло XXI/2 - по Катинчарова 2003, 6, обр. 4/2. 

Табло XXI/3 - по Атанасов 1995, 41, обр. 18. 

Табло XXI/4 - по Николов 1990, 17, обр. 3г. 

Табло XXI/5 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXII/1 - по Торбов 1997, 39, кат. № 20, табло III, 3. 

Табло XXII/2 - по Торбов 1997, 39, кат. № 21, табло III, 4. 

Табло XXII/3 - по Торбов 1997, 39, кат. № 22, табло IV, 1. 

Табло XXIII/1 – по Торбов 1997, 39, кат. № 23, табло IV, 2. 

Табло XXIII/2 - по Торбов 1993, 39, обр. 23а-в. 

Табло XXIII/3 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXIII/4 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXIII/5 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXIV/1 - по Буюклиев 1972, 6, обр. 1.  

Табло XXIV/2 - по Буюклиев 1972, 6, обр. 2.  

Табло XXIV/3 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXIV/4 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXIV/5 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXV/1 -  Торбов, Н. – личен архив. 

Табла XXV/2 - по Торбов 2016, кат. № VIII/7. 

Табло XXV/3 - по Торбов 2016, кат. № VIII/8. 

Табло XXV/4 - по Торбов 2016, кат. № VIII/9. 

Табло XXV/5 - по Торбов 2016, кат. № VIII/10. 

Табло XXVI/1 - по Торбов 2016, кат. № VIII/11. 

Табло XXVI/2 - по Торбов 2016, кат. № VIII/12. 

Табло XXVI/3 -по Торбов 2016, кат. № VIII/13. 

Табло XXVI/4 - по Торбов 2016, кат. № VIII/14. 

Табло XXVII/1 - по Торбов 2016, кат. № VIII/15. 

Табло XXVII/2 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXVII/3 - по Торбов 2016, кат. № VIII/16. 

Табло XXVII/4 - по Торбов 2016, кат. № VIII/17. 

Табло XXVII/5 - по Торбов 2016, кат. № VIII/18. 

Табло XXVIII/1 - по Торбов 2016, кат. № VIII/19. 

Табла XXVIII/2 - по Торбов 2016, кат. № VIII/20. 

Табло XXVIII/3 - по Торбов 2016, кат. № VIII/21. 

Табло XXVIII/4 - по Торбов 2016, кат. № VIII/22. 

Табло XXVIII/5 - по Торбов 2016, кат. № VIII/23. 

Табло XXIX/1 - по Торбов 2016, кат. № VIII/24. 

Табло XXIX/2 - по Торбов 2016, кат. № VIII/25. 

Табло XXIX/3 - по Торбов 2016, кат. № VIII/26. 

Табло XXIX/4 - по Торбов 2016, кат. № VIII/27. 

Табло XXIX/5 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXX/1а-в - по Торбов 2016, кат. № VIII/29. 

Табло XXX/2 - по Торбов 2016, кат. № VIII/30. 
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Табло XXX/3 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXX/4a-б - по Торбов 2016, кат. № VIII/31. 

Табло XXXI/1 - по Торбов 2016, кат. № VIII/32. 

Табло XXXI/2а-б - по Торбов 2016, кат. № VIII/33. 

Табло XXXI/3 - по Торбов 2016, кат. № VIII/34. 

Табло XXXI/4а-б - по Торбов 2016, кат. № VIII/35. 

Табло XXXII/1 - по Торбов 2016, кат. № VIII/36. 

Табло XXXII/2а-б - по Торбов 2016, кат. № VIII/37. 

Табло XXXII/3а-б - по Торбов 2016, кат. № VIII/38. 

Табло XXXII/4а-в - по Торбов 2016, кат. № VIII/39. 

Табло XXXIII/1а-б - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXXIII/2 – по Торбов 2016, кат. № IV/6. 

Табло XXXIII/3 - по Торбов 2016, кат. № VIII/48. 

Табло XXXIII/4 - по Торбов 2016, кат. № VIII/49. 

Табло XXXIV/1 - по Торбов 2016, кат. № VIII/40. 

Табло XXXIV/2 - по Торбов 2016, кат. № VIII/41. 

Табло XXXIV/3 - по Торбов 2016, кат. № VIII/42. 

Табло XXXIV/4 - по Торбов 2016, кат. № VIII/43. 

Табло XXXIV/5 - по Торбов 2016, кат. № VIII/44. 

Табло XXXIV/6 - Торбов, Н. – личен архив. 

Табло XXXIV/7а-б - по Лазов 2000, 37-38, кат. № 20.  

Табло XXXIV/8а-б - по Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 165-171, Аbb. 6/1-2. 

Табло XXXV/1 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 1, fig. 17/3, 35/3.  

Табло XXXV/2 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 2, fig. 17/4.  

Табло XXXV/3 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 55, fig. 17/2, 30/7.  

Табло XXXV/4 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 19, fig. 14/2. 

Табло XXXV/5 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 3, fig. 19/1, 32/3.  

Табло XXXV/6 - по Borangic 2009a, 39-40, cat. № 5, pl. XV/1a-c.  

Табло XXXVI/1 - по Borangic 2014a, 264, fig. 3/b, 4.  

Табло XXXVI/2a-б - по Borangic 2014a, 283-284, fig. 5 b-c, 6. 

Табло XXXVI/3a-б - по Borangic 2014a, 284, fig. 7b, d, 8.  

Табло XXXVII/1а-б - по Borangic 2014a, 286, fig. 11/c-d, 12. 

Табло XXXVII/2 - по Borangic 2014a, 286-287, fig. 13/b, 14. 

Табло XXXVII/3 - по Rustoiu/Sîrbu/Ferencz 2001-2002, 112-113, fig. 6/2. 

Табло XXXVII/4 - по Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 19, pl. I/6.  

Табло XXXVIII/1 - по Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 19, pl. III/3, 6.  

Табло XXXVIII/2a-б – по Sîrbu/Rustoiu/Crăciunescu 1999, 218-219, fig. 2. 

Табло XXXVIII/3a-б – по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 20, fig. 16/1. 

Табло XXXIX/1 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 60, fig. 14/1, 34/3. 

Табло XXXIX/2 - по Spânu 2004, 2, fig. 1/3. 

Табло XXXIX/3 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 21, fig. 16/6, 28/3. 

Табло XXXIX/4 - по Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 26, pl. IV/7.  

Табло XXXIX/5 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 23, fig. 15/6, 31/2. 

Табло XL/1a-б - по Sîrbu/Luca/Roman 2007a, 158, fig. 8, 11.  

Табло XL/2а-б - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 25, fig. 16/3. 

Табло XLI/1 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 26, fig. 8/2, 31/1. 

Табло XLI/2 - по Nicolăescu-Plopşor 1945-1947, 27, pl. III/5. 

Табло XLI/3 – по Bondoc 2008-2009, 137, fig. 7/20. 

Табло XLI/4 - по Bondoc 2008-2009, 143, fig. 7/19. 

Табло XLI/5 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 37, fig. 25/6. 
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Табло XLI/6 - по Rustoiu 2006, 83, fig. 1/1.  

Табло XLII/1 - по Plantos/Ciută 2015, 251-263, fig. 2-3. 

Табло XLII/2 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 40, fig. 19/4, 34/2. 

Табло XLII/3 – по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 41, fig. 8/3, 35/6.  

Табло XLII/4 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 42, fig. 15/1. 

Табло XLII/5 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 44, fig. 8/6, 30/2. 

Табло XLII/6 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 59, fig. 11/5, 33/2. 

Табло XLIII/1 - по Sîrbu/Borangic 2016b, cat. № 43, fig. 8/4, 33/3. 
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Списък 1 

 

Карти с местонамирането на всеки нож и наименование на селището,  

от района на което произхожда 

 

 

I. Република България 

 

КАРТА 2 

КАРТА 2/1 - Алтимир, община Бяла Слатина, област Враца; 

КАРТА 2/7 - Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца; 

КАРТА 2/10 - Враца, община Враца, област Враца; 

КАРТА 2/11 - Галатин, община Криводол, област Враца; 

КАРТА 2/12 - Галиче, община Бяла Слатина, област Враца; 

КАРТА 2/19 - Добруша, община Криводол, област Враца; 

КАРТА 2/29 - Койнаре, община Червен бряг, област Плевен; 

КАРТА 2/30 - Комарево, община Бяла Слатина, област Враца; 

КАРТА 2/31 - Косталево, община Враца, област Враца; 

КАРТА 2/32 - Крива бара, община Козлодуй, област Враца; 

КАРТА 2/35 - Мездра, община Мездра, област Враца; 

КАРТА 2/36 - Мизия (Букьовци), община Мизия, област Враца; 

КАРТА 2/40 - Оряхово, община Оряхово, област Враца;  

КАРТА 2/41 - Осен, община Криводол, област Враца; 

КАРТА 2/42 - Оходен, община Враца, област Враца; 

КАРТА 2/43 - Паволче,община Враца, област Враца; 

КАРТА 2/46 - Попица, община Бяла Слатина, област Враца; 

КАРТА 2/49 - Реселец, община Червен бряг, област Плевен; 

КАРТА 2/50 - Рогозен, община Хайредин, област Враца; 

КАРТА 2/55 - Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца; 

КАРТА 2/56 - Софрониево, община Мизия, област Враца; 

КАРТА 2/58 - Стубел, община Монтана, област Монтана;  

КАРТА 2/60 - Търнава, община Бяла Слатина, област Враца; 

КАРТА 2/63 - Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен.  

 

КАРТА 3 

КАРТА 3/2 - Белене, община Белене, област Плевен; 

КАРТА 3/4 - Божурица, община Долна Митрополия, област Плевен; 

КАРТА 3/5 - Брестница, община Ябланица, област Ловеч; 

КАРТА 5/6 - Българово, община Бургас, област Бургас; 

КАРТА 3/9 - Виноград, община Стражица, област Велико Търново; 

КАРТА 3/16 - Деветаки, община Ловеч, област Ловеч; 

КАРТА 3/20 - Дойренци, община Ловеч, област Ловеч; 

КАРТА 3/21 - Долна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново; 

КАРТА 3/28 - Коиловци, община Плевен, област Плевен; 

КАРТА 3/34 - Кърпачево (Надежда), община Ловеч, област Ловеч; 

КАРТА 3/45 - Плевен, община Плевен, област Плевен; 

КАРТА 3/47 - Присово, община Велико Търново, област Велико Търново; 

КАРТА 3/52 - Севлиево, община Севлиево, област Габрово; 

КАРТА 3/54 - Смочан, община Ловеч, област Ловеч. 
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КАРТА 4 

КАРТА 4/8 - Варна, община Варна, област Варна; 

КАРТА 4/14 - Горско село, община Омуртаг, област Търговище;  

КАРТА 4/15 - Градище, община Шумен, област Шумен;  

КАРТА 4/22 - Езерче, община Цар Калоян, област Разград; 

КАРТА 4/23 - Желъд, община Смядово, област Шумен; 

КАРТА 4/26 - Камбурово (Хасан факъ), община Омуртаг, област Търговище; 

КАРТА 4/37 - Могила, община Каспичан, област Шумен; 

КАРТА 4/38 - Новосел, община Шумен, област Шумен;  

КАРТА 4/51 - Русе, община Русе, област Русе; 

КАРТА 4/53 - Славейково, община Провадия, област Варна; 

КАРТА 4/62 - Черенча, община Шумен, област Шумен. 

 

КАРТА 5 

КАРТА 5/3 - Богомилово, община Стара Загора, област Стара Загора; 

КАРТА 5/6 - Българово, община Бургас, област Бургас; 

КАРТА 5/13 - Горна Малина, община Горна Малина, област София; 

КАРТА 5/17 - Димитровград, община Димитровград, област Хасково; 

КАРТА 5/18 - Добралък, община Куклен, област Пловдив; 

КАРТА 5/24 - Зелениград, община Трън, област Перник;  

КАРТА 5/25 - Кабиле, община Тунджа, област Ямбол; 

КАРТА 5/27 - Караново, община Нова Загора, област Сливен; 

КАРТА 5/33 - Крумово, община Тунджа, област Ямбол; 

КАРТА 5/39 - Орлово, община Хасково, област Хасково; 

КАРТА 5/44 - Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик; 

КАРТА 5/48 - Равно поле (Робертово), община Елин Пелин, област София; 

КАРТА 5/57 - Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора; 

КАРТА 5/59 - Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора; 

КАРТА 5/61 - Црънча, община Пазарджик, област Пазарджик. 

 

КАРТА 5A 

КАРТА 5A/1 - Бабяк, община Белица, област Благоевград; 

КАРТА 5A/2 - Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца; 

КАРТА 5A/3 - Върбешница, община Мездра, област Враца; 

КАРТА 5A/4 - Горно Белово, община Братя Даскалови, област Стара Загора; 

КАРТА 5A/5 - Згориград, община Враца, област Враца; 

КАРТА 5A/6 - Кръвеник, община Севлиево, област Габрово; 

КАРТА 5A/7 - Кълново, община Смядово, област Шумен; 

КАРТА 5A/8 - Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил;  

КАРТА 5A/9 - Лесура, община Криводол, област Враца; 

КАРТА 5A/10 - Лиляче, община Враца, област Враца; 

КАРТА 5A/11 - Ново село, община Велико Търново, област Велико Търново;  

КАРТА 5A/12 - Перник, община Перник, област Перник; 

КАРТА 5A/13 - Сталийска махала, община Лом, област Монтана.  

 

 

II. Република Румъния 

 

КАРТА 7 

КАРТА 7/3 - Bălava, judeţul Gorj; 
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КАРТА 7/8 - Călăraşi, judeţul Dolj; 

КАРТА 7/9 - Cetate, judeţul Dolj;  

КАРТА 7/10 - Corcova, judeţul Mehedinţi; 

КАРТА 7/14 - Golenţi, judeţul Dolj;  

КАРТА 7/12 - Dubova, judeţul Caraş-Severin; 

КАРТА 7/18 - Orodel, judeţul Dolj;  

КАРТА 7/19 - Padea, judeţul Dolj;  

КАРТА 7/25 - Racoviţa, judeţul Vâlcea;  

КАРТА 7/27 - Rast, judeţul Dolj; 

КАРТА 7/29 - Şişeşti (Şişeştii de Jos), judeţul Mehedinţi;  

КАРТА 7/30 - Slatina, judeţul Olt;  

КАРТА 7/34 - Viişoara (Viişoara Mică), judeţul Dolj;  

КАРТА 7/42 - Floreşti, judeţul Cluj; 

КАРТА 7/46 - Socu, judeţul Gorj; 

КАРТА 7/47 - Teleşti-Vîrţ, judeţul Gorj.  

 

КАРТА 8 

КАРТА 8/13 - Enisala – топоним, judeţul Tulcea;  

КАРТА 8/15 - Histria, judeţul Constanţa; 

КАРТА 8/17 - Izvoru, judeţul Giurgiu;  

КАРТА 8/21 - Pietroasa Mică-Gruiul Dării,judeţul Buzău;  

КАРТА 8/23 - Popeşti, judeţul Giurgiu;  

КАРТА 8/26 - Radovanu, judeţul Călăraşi; 

КАРТА 8/35 - Zimnicea, judeţul Teleorman; 

КАРТА 8/48 - Grădiştea, judeţul Brặila. 

 

КАРТА 9 

КАРТА 9/1 - Ardeu-Catăţeaua, judeţul Hunedoara;  

КАРТА 9/2 - Augustin – Tipia Ormenişului, judeţul Braşov; 

КАРТА 9/4 - Berghin, judeţul Alba; 

КАРТА 9/5 - Blandiana, judeţul Alba; 

КАРТА 9/6 - Bulbuc, judeţul Alba; 

КАРТА 9/7 - Călan, judeţul Hunedoara; 

КАРТА 9/11 - Cugir, judeţul Alba; 

КАРТА 9/16 - Hunedoаra, judeţul Hunedoаra; 

КАРТА 9/20 - Piatra Craivii, judeţul Alba; 

КАРТА 9/28 - Silivaş, judeţul Alba;  

КАРТА 9/31 - Tărtăria, judeţul Alba;  

КАРТА 9/32 - Teleac, judeţul Alba;  

КАРТА 9/33 - Tilişca, udeţul Sibiu;  

КАРТА 9/36 – Mediaş, judeţul Sibiu; 

КАРТА 9/37 - Bretea, judeţul Hunedoara; 

КАРТА 9/38 - Deva,judeţul Hunedoara; 

КАРТА 9/39 - Sarmizegetusa Regia, judeţul Hunedoаra; 

КАРТА 9/40 - Căpâlna, judeţul Alba; 

КАРТА 9/41 - Feţele Albe, judeţul Hunedoara; 

КАРТА 9/43 - Hoghiz, judeţul Brașov; 

КАРТА 9/44 - Moigrad, judeţul Sălaj; 

КАРТА 9/45 - Rotbav, judeţul Brașov. 
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КАРТА 10 

КАРТА 10/22 - Poiana, judeţul Galaţi;  

КАРТА 10/24 - Răcătău, judeţul Bacău.  

 

 

III. Република Сърбия 

 

КАРТА 11 

КАРТА 11/1 – Beograd;  

КАРТА 11/2 - Mala Vrbica, opština Kladovo, okrug Bor;  

КАРТА 11/3 - Svojnovo, оpština Paraćin, Pomoravlje okrugг, 

връх Veliki vetren, планина Јухор;  

КАРТА 11/4 - Vajuga, opština Kladovo, okrug Bor;  

КАРТА 11/5 - Vinča, opština Grocka - градска община на Белград. 

 

 

IV. Република Украйна 

 

КАРТА 12 

КАРТА 12/1 - Малая Копаня, Виногра́дівський райо́н, Закарпатськоï області;  

КАРТА 12/2 - Solotvino, Тячивски райо́н, Закарпатськоï області. 

 

 

V. Република Молдова 

 

КАРТА 10 

КАРТА 10/1 - Furceni, raionul Orhei; 

КАРТА 10/2 - Trеbujeni, raionul Orhei. 

 

 

VI. Република Хърватия 

 

КАРТА 11 

КАРТА 11/1 - Sotin, Vukovarsko-srijemska županija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Okrug_Bor
https://en.wikipedia.org/wiki/Para%C4%87in
https://de.wikipedia.org/wiki/Okrug_Bor
https://en.wikipedia.org/wiki/Grocka
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Списък 2 

 

Наименованията на селищата,  

от околността на които произхожда всеки нож и  

тяхното местонамиране върху картите 

 

 

I. Република България. 

 

Алтимир, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/1; 

Бабяк, община Белица, област Благоевград - КАРТА 5A/1; 

Белене, община Белене, област Плевен - КАРТА 3/2; 

Богомилово, община Стара Загора, област Стара Загора - КАРТА 5/3; 

Божурица, община Долна Митрополия, област Плевен - КАРТА 3/ 4; 

Брестница, община Ябланица, област Ловеч - КАРТА 3/5; 

Българово, община Бургас, област Бургас - КАРТА 5/6; 

Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/7; 

Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 5A/2; 

Варна, община Варна, област Варна - КАРТА 4/8; 

Виноград, община Стражица, област Велико Търново - КАРТА 3/9; 

Враца, община Враца, област Враца - КАРТА 2/10; 

Върбешница, община Мездра, област - Враца КАРТА 5A/3 

Галатин, община Криводол, област Враца - КАРТА 2/11; 

Галиче, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/12; 

Горна Малина, , община Горна Малина, област София - КАРТА 5/13; 

Горно Белово, община Братя Даскалови, област Стара Загора - КАРТА 5A/4; 

Горско село, община Омуртаг, област Търговище - КАРТА 4/14; 

Градище, община Шумен, област Шумен - КАРТА 4/15; 

Деветаки, , община Ловеч, област Ловеч - КАРТА 3/16; 

Димитровград, община Димитровград, област Хасково - КАРТА 5/17; 

Добралък, община Куклен, област Пловдив - КАРТА 5/18; 

Добруша, община Криводол, област Враца - КАРТА 2/19; 

Дойренци, община Ловеч, област Ловеч - КАРТА 3/20; 

Долна Оряховица, община Горна Оряховица,  

област Велико Търново - КАРТА 3/21; 

Езерче, община Цар Калоян, област Разград - КАРТА 4/22; 

Желъд, община Смядово, област Шумен - КАРТА 4/23; 

Згориград, община Враца, област Враца - КАРТА 5A/5; 

Зелениград, община Трън, област Перник - КАРТА 5/24; 

Кабиле, община Тунджа, област Ямбол - КАРТА 5/25; 

Камбурово (Хасан факъ), община Омуртаг, област Търговище - КАРТА 4/26; 

Караново, община Нова Загора, област Сливен - КАРТА 5/27; 

Коиловци, община Плевен, област Плевен - КАРТА 3/28; 

Койнаре, община Червен бряг, област Плевен - КАРТА 2/29; 

Комарево, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/30; 

Косталево, община Враца, област Враца - КАРТА 2/31; 

Крива бара, община Козлодуй, област Враца - КАРТА 2/32; 

Крумово, община Тунджа, област Ямбол - КАРТА 5/33; 

Кръвеник, община Севлиево, област Габрово - КАРТА 5A/6; 

Кълново, община Смядово, област Шумен - КАРТА 5A/7; 



 

311 

 

Кърпачево (Надежда), община Ловеч, област Ловеч - КАРТА 3/34; 

Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил - КАРТА 5A/8; 

Лесура, община Криводол, област Враца - КАРТА 5A/9; 

Лиляче, община Враца, област Враца - КАРТА 5A/10; 

Мездра, община Мездра, област Враца - КАРТА 2/35; 

Мизия (Букьовци), община Мизия, област Враца - КАРТА 2/36; 

Могила, община Каспичан, област Шумен - КАРТА 4/37; 

Новосел, община Шумен, област Шумен - КАРТА 4/38; 

Ново село, община Велико Търново, област Велико Търново - КАРТА 5A/11; 

Орлово, община Хасково, област Хасково - КАРТА 5/39; 

Оряхово, община Оряхово, област Враца - КАРТА 2/40; 

Осен, община Криводол, област Враца - КАРТА 2/41; 

Оходен, община Враца, област Враца - КАРТА 2/42; 

Паволче, община Враца, област Враца - КАРТА 2/43; 

Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик - КАРТА 5/44; 

Перник, община Перник, област Перник - КАРТА 5A/12; 

Плевен, община Плевен, област Плевен - КАРТА 3/45; 

Попица, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/46; 

Присово, община Велико Търново, област Велико Търново - КАРТА 3/47; 

Равно поле (Робертово), община Елин Пелин, област София - КАРТА 5/48; 

Реселец, община Червен бряг, област Плевен - КАРТА 2/49; 

Рогозен, община Хайредин, област Враца - КАРТА 2/50; 

Русе, община Русе, област Русе - КАРТА 4/51; 

Севлиево, община Севлиево, област Габрово - КАРТА 3/52; 

Славейково, община Провадия, област Варна - КАРТА 4/53; 

Смочан, община Ловеч, област Ловеч - КАРТА 3/54; 

Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/55; 

Софрониево, община Мизия, област Враца - КАРТА 2/56; 

Сталийска махала, община Лом, област Монтана - КАРТА 5A/13; 

Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора - КАРТА 5/57; 

Стубел, община Монтана, област Монтана - КАРТА 2/58; 

Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора - КАРТА 5/59; 

Търнава, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТА 2/60; 

Црънча, община Пазарджик, област Пазарджик - КАРТА 5/61; 

Черенча, община Шумен, област Шумен - КАРТА 4/62; 

Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен КАРТА 2/63. 

 

 

II. Република Румъния. 

 

Ardeu-Catăţeaua, judeţul Hunedoara - КАРТА 9/1; 

Augustin – Tipia Ormenişului, judeţul Braşov - КАРТА 9/2; 

Bălava, judeţul Gorj - КАРТА 7/3; 

Berghin, judeţul Alba - КАРТА 9/4; 

Blandiana, judeţul Alba - КАРТА 9/5; 

Bretea, judeţul Hunedoara - КАРТА 9/37; 

Bulbuc, judeţul Alba - КАРТА 9/6; 

Călan, judeţul Hunedoara - КАРТА 9/7; 

Căpâlna, judeţul Alba - КАРТА 9/40; 

Călăraşi, judeţul Dolj - КАРТА 7/8; 
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Cetate, judeţul Dolj - КАРТА 7/9; 

Corcova, judeţul Mehedinţi - КАРТА 7/10; 

Cugir, judeţul Alba - КАРТА 9/11; 

Deva, judeţul Hunedoara - КАРТА 9/38; 

Dubova, judeţul Caraş-Severin - КАРТА 7/12; 

Enisala – топоним, judeţul Tulcea - КАРТА 8/13; 

Feţele Albe, judeţul Hunedoara - КАРТА 9/41; 

Floreşti, judeţul Cluj - КАРТА 7/42; 

Golenţi, judeţul Dolj - КАРТА 7/14; 

Grădiştea, judeţul Brặila - КАРТА 8/48; 

Histria, judeţul Constanţa - КАРТА 8/15; 

Hoghiz, judeţul Brașov - КАРТА 9/43; 

Hunedoаra, judeţul Hunedoаra - КАРТА 9/16; 

Izvoru, judeţul Giurgiu - КАРТА 8/17; 

Mediaş, judeţul Sibiu - КАРТА 9/36; 

Moigrad, judeţul Sălaj - КАРТА 9/44; 

Orodel, judeţul Dolj - КАРТА 7/18; 

Padea, judeţul Dolj - КАРТА 7/19; 

Piatra Craivii, judeţul Alba - КАРТА 9/20; 

Pietroasa Mică-Gruiul Dării, judeţul Buzău - КАРТА 8/21; 

Poiana, judeţul Galaţi - КАРТА 10/22; 

Popeşti, judeţul Giurgiu - КАРТА 8/23; 

Răcătău, judeţul Bacău - КАРТА 10/24; 

Racoviţa, judeţul Vâlcea - КАРТА 7/25; 

Radovanu, judeţul Călăraşi - КАРТА 8/26; 

Rast, judeţul Dolj - КАРТА 7/27; 

Rotbav, judeţul Brașov - КАРТА 9/45; 

Sarmizegetusa Regia, judeţul Hunedoаra - КАРТА 9/39; 

Silivaş, judeţul Alba - КАРТА 9/28; 

Şişeşti (Şişeştii de Jos), judeţul Mehedinţi - КАРТА 7/29; 

Slatina, judeţul Olt - КАРТА 7/30; 

Socu, judeţul Gorj - КАРТА 7/46; 

Tărtăria, judeţul Alba - КАРТА 9/31; 

Teleac, judeţul Alba - КАРТА 9/32; 

Teleşti-Vîrţ, judeţul Gorj - КАРТА 7/47; 

Tilişca, udeţul Sibiu - КАРТА 9/33; 

Viişoara (Viişoara Mică), judeţul Dolj - КАРТА 7/34; 

Zimnicea, judeţul Teleorman - КАРТА 8/35. 

 

 

III. Република Сърбия 

 

Beograd - КАРТА 11/1; 

Mala Vrbica, opština Kladovo, okrug Bor - КАРТА 11/2; 

Svojnovo, оpština Paraćin, Pomoravlje okrugг, 

връх Veliki vetren,планина Јухор - КАРТА 11/3; 

Vajuga, opština Kladovo, okrug Bor - КАРТА 11/4; 

Vinča, opština Grocka - градска община на Белград - КАРТА 11/5. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Okrug_Bor
https://en.wikipedia.org/wiki/Para%C4%87in
https://de.wikipedia.org/wiki/Okrug_Bor
https://en.wikipedia.org/wiki/Grocka
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IV. Република Украйна 

Малая Копаня, Виногра́дівський райо́н, Закарпатськоï області - КАРТА 12/1; 

Solotvino, Тячивски райо́н, Закарпатськоï області - КАРТА 12/2. 

 

V. Република Молдова 

Furceni, raionul Orhei - КАРТА 10/1; 

Trеbujeni, raionul Orhei - КАРТА 10/2. 

 

VI. Република Хърватия  

Sotin, Vukovarsko-srijemska županija - КАРТА 10/1. 
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Таблица 1 

 

 

Находки от археологически проучвания  

(въоръжение и снаряжение от желязо) 

 
населено 

място 

 

 

нож 
 

 

 

меч 

 
връх 

от 

копие 

 

умбо 
от щит 

 

 

ризни- 
ца 

 

 

тока, 
колан- 

вериж- 

ка 

 

юзда 
 

 

 

шпора 
 

 

 

Брестница, 

могила 20, 

гроб 1 

1 

кат. № I/7, 

табло II/3a-б 

 1 на- 

край- 

ник 

1 

 

 
 

 2 

 

 
 

1  

Горна 

Малина, 

гроб от 
могила 7, 

разкрит 

преди 
проучването 

1 

кат. № I/17, 

табло IV/4 

     

 

  

Дойренци, 

могила 

Дойренци 2, 
гроб 3 

 

1 

кат. № I/24, 

табло VI/1 
 

1 3 1 2 1 

тока 

бронз 

  

Кабиле, 

депониране 
 

1 

кат. № I/30, 
табло  

VII/3 

 

 2      

Комарево, 

гроб 2 

 

1 

кат. № I/36 

 2    1  

Панагюрище, 
могила 4, 

гроб 

 

1 
кат. № I/60, 

табло XIV/1 

    1   

Панагюрище 
могила 5, 

гроб 2 

 

1 
кат. № I/61, 

табло XIV/2 

 1      

Панагюрище, 

могила 9, 

гроб 
 

1 

кат. № I/62, 

табло  
XIV/3 

 

 1      
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населено 

място 

 

нож 

 

меч 

 

връх 

от 

копие 
 

умбо 

от 

щит 
 

ризни- 

ца, 

 
 

тока, 

колан- 

вериж- 
ка 

 

юзда 

 

шпора 

 

Панагюрище, 

могила 10, 
гроб 

 

1 

кат. № I/63, 
табло XIV/4 

       

Смочан, 

могила 

Смочан 3, 
гроб 2 - яма 

под огнище 

№ 12, 
депониране 

 

1 

кат. № I/74, 

табло XVI/4 

 1      

Смочан, 

могила 

Смочан 4, 
гроб 1 - яма 

под огнище 

№ 11, 
депониране 

1 

кат. № I/75, 

табло XVI/5 

 1     2 

Смочан, 

могила 

Смочан 4, 
огнище 4, 

депониране 

 

1 

кат. № I/76, 

табло XVII/1 

       

Смочан, 
могила 

Смочан 4, 

огнище 5 
 

 

1 
кат. № I/77, 

табло XVII/2 

 1  1  1  

Тъжа, 

могила 3, 
гроб 1 

 

 

1 

кат. № I/87, 
табло XIX/3, 

 

1 4 1     

Търнава, 

могила 1, 

гроб 1 

 

1 

кат. № I/89, 

табло 

XIX/5а-б 
 

1 1 1 1 1 1  

Търнава, 

могила 3, 
гроб 1 

1 

кат. № I/90, 
табло XX/1а-

б 

 

1 1 

1 връх  
от 

стрела 

1   1 1 
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населено 

място 

 
 

нож 

 

 

меч 

 

 
 

връх 

от 

копие 
 

 

умбо 

от щит 

 
 

ризни- 

ца 

 
 

 

тока, 

колан- 

вериж- 
ка 

 

юзда 

 

 

шпора 

 

 

Търнава, 

могила 3, 
гроб 2 

 

 

1 

кат. № I/91, 
табло XX/2а-

б 

 

1 1 1  1 1  

Ardeu-

Catăţeaua, 

антично 
селище 

 

1 

накрайник 

кат. №  II/2, 
табло 

XXXV/2 

       

Augustin – 

Tipia 
Ormenişului, 
антично 

селище 
 

1  

накрайник 
кат. № II/3, 

табло 

XXXV/3 
 

       

Călan, 

гроб  

 

1 

кат. № II/12, 

табло 

XXXVII/3 
 

1 1    2  

Cugir,  

гроб 
от могила  

(Т II) 

 

1 

кат. № II/16, 
табло 

XXXVIII/3a-

б 

 

1 1 1 

 
1 

шлем 

  1  

Cugir,  

гроб 

от могила  
(Т IV) 

 

1 

кат. № II/17, 

табло 
XXXIX/1 

 

       

Histria, 

гроб 
 

 

 

1 

кат. №  II/21, 
табло 

XXXIX/5 

 

       

Hunedoаra, 
гроб, 

комплекс 

С71, D31, 
комплекс 

С 70, 

депониране 7 
Hunedoаra, 

комплекс 

С73, 

гроб 

1 
кат. № II/22, 

табло XL/1a-

б 
 

 

 
1 

кат. № II/23, 

табло XL/2а-

б 

1 
 

 

 
 

1 
 

 

 
 

1 
 

 

 
 

1 
 

 

 
 

2 
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населено 

място 

 
 

нож 

 

 
 

меч 

 

връх 

от 

копие 
 

умбо 

от щит 

 
 

ризни- 

ца 

 
 

тока, 

колан- 

вериж- 
ка 

 

юзда 

 

 

шпора 

 

Pietroasa  

Mică- 
Gruiul Dării, 

култов 

комплекс 
 

1 

кат. № II/31, 
табло XLII/2 

       

Poiana, 

антично 
селище 

 

1 

кат. № II/32, 
табло XLII/3 

       

Popeşti, 

гроб от 
могила  

(T IV) 

 

1 

кат. № II/33, 
табло XLII/4 

1 1 

връх 
от 

стрела 

1 1 1 1  

Răcătău, 

антично 

селище 

 
 

1 

кат. № II/34, 

табло XLII/5 

       

Racoviţa, 

гроб 

 

1 

кат. № II/35, 

табло XLII/6 
 

1 1   1 1  

Rast, 

гроб 

1 

кат. № II/37, 
табло  

XLIII/2 

 

       

Rast, 
гроб 

1 
кат. № II/38, 

табло XLIII/3 

 

       

Rast, 
гроб 

 

 

1 
кат. № II/39, 

табло XLIII/4 

 

       

Slatina, 

гроб 

1 

кат. № II/42, 

табло 

XLIV/3 
 

 1      

Zimnicea, 

гроб 

1 

кат. № II/48, 
табло XLV/3 
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населено 

място 

 
 

 

 

нож 

 

 
 

 

меч 

 

 
 

връх 

от 

копие 
 

 

умбо 

от щит 

 
 

 

ризни- 

ца 

 
 

 

тока, 

колан- 

вериж- 
ка 

 

юзда 

 

 
 

 

шпора 

 

 
 

 

Beograd, 
Karaburma, 

гроб 28 

1 
кат. № III/1, 

табло 

XLVII/1 
 

 3      

Beograd, 
Karaburma, 

гроб 32 

1 
кат. № III/2, 

табло 

XLVII/2 
 

 1      

Beograd, 

Karaburma, 

гроб 44 
 

1 

кат. № III/3, 

табло 
XLVII/3 

 

 2      

Beograd, 

Karaburma 
гроб 94 

 

 

1 

кат. № III/4, 
табло 

XLVII/4 

 1      

Beograd, 

Karaburma, 

гроб 97 

 
 

1 

кат. № III/5, 

табло 

XLVII/5 
 

1 4   1   

Beograd, 

Karaburma, 

гроб 105 
 

 

1 

кат. № III/6, 

табло 
XLVIII/1 

 

 1      

Beograd, 
Karaburma, 

гроб 111 

 

 

1 
кат. № III/7, 

табло 

XLVIII/2 

1 1   1   

Beograd, 

Karaburma, 

гроб 112, 
депониране 

 

 

1 

кат. № III/8, 

табло 
XLVIII/3 

 2 1     

Beograd, 
Karaburma, 

гроб 145 

 
 

 

1 
кат. № III/9, 

табло 

XLVIII/4 
 

 1      
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населено 

място 

 
 

 

нож 

 

 
 

 

меч 

 

 
 

връх 

от 

копие 
 

 

умбо 

от щит 

 
 

 

ризни- 

ца 

 
 

 

тока, 

колан- 

вериж- 
ка 

 

юзда 

 

 
 

 

шпора 

 

 
 

Svojnovo, 

връх Veliki 
vetren, 

депониране 

в 
предградието 

 

депониране 

в 
укреплението 

 

1 

кат. № III/11, 
табло 

XLIX/1 

 
 

 

1 

кат. № III/12,  
табло 

XLIX/4 

 

 

 

14 

 
 

 

 
 

 

2 

1  6 

1 тока 
бронз  

14 2 

 
 

 

 
 

 

3 

Малая 

Копаня,  
гроб 21 

 

1 

кат. № IV/1, 
табло L/1 

       

Малая 

Копаня, 
комплекс 5, 

депониране 

 

1 

кат. № IV/2, 
табло L/2a-б 

 

1  1     

Малая 

Копаня, 

Комплекс 6, 

депониране 
 

1 

кат. № IV/3, 

табло L/3 

1 1 1     

Малая 

Копаня, 
депониране, 

 

7 

кат. № IV/4-
10,  

табла L/4, 

LI/1-6 

       

Sotin, 
Гроб III 

 

 

2 
кат. № VI/1-

2,  

табло LII/4-5 

 3 1     
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Таблица 2 

 

Находки, разкрити при селскостопанска работа, строителна дейност, 

иманярско посегателство или неизвестни обстоятелства.  

(въоръжение и снаряжение от желязо) 

 
населено 

място 

 

нож меч 

 

връх от 

копие 
умбо 

от щит 
ризни- 

ца 
тока, 

колан 

вериж- 
ка 

юзда шпора 

Алтимир,  

гроб 

 

1  

 

1 1 1 

 

  1  

Алтимир, 

гроб 

 
 

1 

кат. № I/1, 

таблo I/1 
 

 1 1  1 1  

Алтимир,  

гроб 

 
 

1 

кат. № I/2, 

табло I/2а-б 

     1  

Алтимир, 

гроб 

 

1 

кат. № I/3 

1       

Белене 

 

 

1 

кат. № I/4, 

табло I/3 

 1      

Бъркачево, 

гроб 

 

1 

кат. № I/9, 

табло III/1 

1     1  

Бяла 

Слатина 
 

1  

 

 1    1  

Варна, 

гроб 
 

 

гроб 

 
 

1 

кат. № I/10, 
табло III/2 

 

1 

кат. № I/11, 
табло III/3 

 

 3      

Виноград, 

гроб 
 

1 

кат. № I/12, 
табло III/4а-

б 

 

 2 1   1 1 

Враца, 

гроб 

 

 

1 

кат. № I/13, 

табло IV/1 

 

 1      
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населено 

място 

 
 

нож 

 

 
 

меч 

 

 

връх от 

копие 

 
 

умбо 

от щит 

ризни- 

ца 

тока, 

колан 

вериж- 
ка 

юзда 

 

 
 

шпора 

Галатин, 
гроб 

 

1 
кат. № I/14, 

табло IV/2 

1 1    1  

Галиче, 

гроб 

 

1 

кат. № I/15 

       

Галиче, 
гроб 

 

1 
кат. № I/16, 

табло IV/3 

 

1 1 1  1 1 1 

Горско село, 

гроб 

 

1 

кат. № I/18, 

табло IV/5 

 

 2    1  

Деветаки, 

гроб 

 
 

1 

кат. № I/20, 

табло V/2 
 

 1      

Добруша, 

гроб 

 

1 

кат. № I/23, 

табло V/5 
 

1 2 1  1 1 1 

Езерче, 

гроб 

 
 

1 

кат. № I/27, 

табло VI/4a-
б 

1 1      

Зелениград, 

гроб 

 

 
 

1 

кат. № I/29, 

табло VII/2  

 

 2 

1 връх 

от 

стрела 

     

Камбурово, 

гроб 

 
 

1 

кат. № I/31, 

табло VII/4 

1 1 1   1  

Коиловци, 

гроб 

1 

кат. № I/33, 
табло 

VIII/1а-б 

 

 2 

2 на- 
край- 

ника 

  1 1  

Койнаре, 
гроб 

 

 

1 
кат. № I/34, 

табло 

VIII/2a-б 
 

1 2 
2 на- 

край- 

ника 

1   1  

Комарево, 

гроб 1 

 
 

1 

кат. № I/35, 

табло VIII/3 
 

1 1   1 1  
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населено 

място 

 
 

нож 

 

 
 

меч 

 

връх от 

копие 

умбо 

от щит 

ризни- 

ца 

тока, 

колан 

вериж- 
ка 

юзда 

 

 
 

шпора 

 

 
 

Комарево, 

гроб 

 

1 

кат. № I/37, 

табло IX/1 
 

     1 1 

Косталево 

гробове от 
две могили 

 

4 

кат. № I/38-
41,  

табла IX/2a-

б, 3, X/1, 2 

 

 3    1  

Крива бара, 

гроб 

1 

кат. № I/42, 

табло X/3 
 

 

1 1 1   1  

Крумово, 

гроб 

1 

кат. № I/43, 
табло X/4 

 

 3      

Лесура, 
гроб 

1  
 

1 
 

1    1  

Мездра, 

гробове  
неизвестен 

брои 

 

4 

кат. № I/45-
48,  

табла XI/2-

4, XII/1 
 

4 4 

1 на- 
край- 

ник 

 1 3 8 1 

Мизия, 

гроб 

 

1 

кат. № I/49 

 

1 1 1   1  

Мизия, 

гроб 
 

1  

 

 3   1 1  

Орлово, 

гроб 
 

 

1 

кат. № I/52, 
табло XII/4 

 2      

Оряхово, 

гроб 
 

1 

кат. № I/53, 
табло XII/5 

 

1 1    1  

Осен, 

гроб 1 
 

 

1 

кат. № I/54, 
табло XIII/1 

 

1 1    1  
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населено 

място 

 
 

нож 

 

 
 

меч 

 

 

връх от 

копие 

 
 

умбо 

от щит 

 
 

ризни- 

ца 

 
 

тока, 

колан 

вериж- 
ка 

 

юзда 

 

 
 

шпора  

 

 

Осен,  

гроб 2 
 

1 

кат. № I/55, 
табло XIII/2 

 

1 1    1  

Паволче, 
гроб 1 

 

1 
кат. № I/59, 

табло XIII/6 

 

1       

Плевен, 

гроб 

 

 
 

 

2 

кат. № I/64-

65,  

табла XIV/5, 
XV/1 

1 2 

1 пред 

пази 

тел 

1     

Присово, 
гроб 

 

 

1 
кат. № I/67, 

табло XV/3 

 1      

Рогозен 
 

 

1 
кат. № I/70, 

табло XVI/1 

 

     1 2 

Русе, 
гроб 

 

1 
кат. № I/71 

 2      

Соколаре 
 

 

 

1 
кат. № I/78, 

табло 

XVII/3 

 

1       

Софрониево, 

гроб 1 

 
 

 

1 

кат. № I/79, 

табло 
XVII/4а-б 

1 2 1   1  

Софрониево, 

гроб 2 
 

 

1 

кат. № I/80, 
табло 

XVIII/1 

 

 2    1  

Софрониево, 
гроб 1 

 

 
 

1 
кат. № I/81, 

табло 

XVIII/2 

1 2    1  
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населено 

място 

 
 

нож 

 

 
 

меч 

 

 

връх от 

копие 

 
 

умбо 

от щит 

ризни- 

ца 

тока, 

колан 

вериж- 
ка 

юзда 

 

 
 

шпора 

Софрониево, 
гроб 2 

 

 

1 
кат. № I/82, 

табло 

XVIII/3 

1 2    1  

Софрониево, 

гроб 3 

 

 

1 

кат. № I/83, 

табло 

XVIII/4 

1 

 

1 1  1 1  

Стара 
Загора, 

гроб 

 

1 
кат. № I/84, 

табло 

XVIII/5 
 

 1   1   

Стубел, 

гроб 

 

1 

кат. № I/85, 

табло XIX/1 
 

1 1 1  1 1  

Тъжа, 

гроб 

1 

кат. № I/86, 
табло XIX/2 

 

       

Търнава, 

гроб 
 

1 

кат. № I/88, 
табло XIX/4 

 

 2      

Црънча, 
гроб 

2 
кат. № I/94-

95, табло 

XXI/1-2 

 

1 меч- 
ромфея 

2 
2 на- 

край- 

ника 

1 
1 шлем 

  1  

Чомаковци, 

гроб 

1 

кат. № I/97, 

табло XXI/4 
 

 2 

1 сърп 

     

неизвестно, 

вероятно 

гроб 

1 

кат. № I/160, 

табло 
XXXIV/8а-б 

 

1 1 1  1 1 2 

Bălava 1 

кат. № II/4, 
табло 

XXXV/4 

 

1 1      
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населено 

място 

 
 

нож 

 

 
 

меч 

 

 

връх от 

копие 

 
 

умбо 

от щит 

 
 

ризни- 

ца 

 
 

тока, 

колан 

вериж- 
ка 

 

юзда 

 

 
 

шпора  

 

 

Blandiana, 

гроб 

1 

кат. № II/6, 
табло 

XXXV/6 

 

 1   1 1  

Bulbuc, 
депониране 

1 

1 
кат. № II/7, 

табло 

XXXVI/1 

 

 1    1 1 

Bulbuc, 

депониране 

2 

1 

кат. № II/8, 

табло 
XXXVI/2a-б 

 

 1      

Bulbuc, 

депониране 
3 

 

 

1 

кат. № II/9, 
табло 

XXXVI/3a-б 

 2    1  

Bulbuc, 
депониране 

4 

 
 

1 
кат. № II/10, 

табло 

XXXVII/1а-
б 

 1    1  

Bulbuc, 

депониране 

5 
 

1 

кат. № II/11, 

табло 
XXXVII/2 

 1      

Călăraşi, 

гроб 

 
 

 

1 

кат. № II/13, 

табло 
XXXVII/4 

1 2      

Cetate, 
гроб 

 

 

 
 

1 
кат. № II/14, 

табло 

XXXVIII/1 

1 1      

Corcova, 

гроб 

 
 

 

 
 

1 

кат. № II/15, 

табло 
XXXVIII/2a-

б 

1 1      
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населено 

място 

 
 

нож 

 

 
 

меч 

 

връх от 

копие 

 
 

умбо 

от щит 

 
 

ризни- 

ца 

тока, 

колан 

вериж- 
ка 

юзда  

 

 
 

шпора  

 

 
 

Dubova, 

гроб 

 
 

 

1 

кат. № II/18, 

табло 
XXXIX/2 

 1 1   1 1 

Golenţi, 
гроб 

1 
кат. № II/20, 

табло 

XXXIX/4 

 

 1      

Orodel, 

гроб 

1 

кат. № II/25, 

табло XLI/2 

 

1 1    1  

Piatra 

Craivii, 

гроб 
 

 

1 

кат. № II/29, 

табло XLI/6 

       

Piatra 

Craivii, 
гроб 

 

1 

кат. № II/30, 
табло XLII/1 

       

Radovanu, 

гроб 
 

1 

кат. № II/36, 
табло 

XLIII/1 

 

 2  1  1  

Silivaş, 

останалите  
находки са 

от по-ранен 

гроб 

 

1 

кат. № II/40, 
табло 

XLIV/1 

       

Şişeşti, 

гроб 

 
 

1 

кат. № II/41, 

табло 
XLIV/2a-б 

 

 2      

Tărtăria, 
гроб 

 

 
 

1 
кат. № II/43, 

табло 

XLIV/4 
 

1     1  
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населено 

място 

 
 

нож 

 

 
 

меч 

 

връх от 

копие 

 
 

умбо 

от щит 

ризни- 

ца 

тока, 

колан 

вериж- 
ка 

юзда шпора 

Teleac, 

гроб 

1 

кат. № II/44, 

табло 
XLIV/5 

 

 1      

Mala Vrbica, 
гроб  
 

1 
кат. № 

III/10,  

табло 
XLVIII/5 

 

 2      

Vajuga-

Pesak, 
гроб 

1 

кат. № 
III/13,  

табло 

XLIX/5, 
 

 1 1     

Vinča 1 

кат. № 

III/14,  
табло 

XLIX/7 

 

 1      
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Приложение 3 

 

Списък на параметрите на ножовете 

 

 

Тип IА.  

Дължина - 20,0-30,0 см – включително: 

кат. № I/1, 16, 23, 37, 42, 45-47, 57, 83, 106-107, 111, 113, 115-116, 119-120, 126, 128, 

130, 138-139, 160,  

табла I/1, IV/3, V/5, IX/1, X/3, XI/2-4, XIII/4, XVIII/4, XXIII/5, XXIV/1, XXIV/5, 

XXV/3-4, XXVI/2-3, XXVII/5, XXVIII/2, XXVIII/4, XXX/2-3, XXXIV/8а; 

кат. № II/22-24, 27-28, 32, 36, 42, 46,  

табла XL/1a, 2а, XLI/1, 4-5, XLII/3, XLIII/1, XLIV/3, XLV/2;  

кат. № III/1, 3, 8, 11, 14, табла XLVII/1, 3, XLVIII/3, XLIX/1, 7; 
кат. № IV/1, табло L/1.  

33,333%, (Диаграма 5) 

 

Дължина - над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/5, 10, 15, 22, 24-25, 41, 48, 54-55, 68, 74, 93, 98, 102, 109, 114, 117, 122, 124-

125, 129, 131, 132-133, 135, 142, 144, 146-148, 151-152, 159, 

табла II/1, III/2, V/4, VI/1-2, X/2, XII/1, XIII/1-2, XV/4, XVI/4, XX/4, XXI/5, XXIII/1, 

XXIV/3, XXV/2, 5, XXVII/1, 3-4, XXVIII/3, 5, XXIX/1-2, 4, XXXI/2а, 4а, XXXII/2а, 3а, 

4а, в, XXXIII/3-4, XXXIV/7а; 

кат. № II/8, 10, 14-17, 19, 29, 30, 38-39, 45, 49-51,   

табла XXXVI/2a, XXXVII/1а, XXXVIII/1-2a, 3a, XXXIX/1, 3, XLI/6, XLII/1, 

XLIII/3-4, XLV/1, 4-5, XLVI/1; 

кат. № III/10, табло XLVIII/5; 

кат. № V/2, табло LII/2.  

43,589%, (Диаграма 5) 

 

Дължина - над 40,0–50,0 см – включително: 

кат. № I/18, 27, 31, 51-52, 59, 67, 89-90, 94-95, 123, 127, 136-137, 140-141, 145, 149-

150,  

табла IV/5, VI/4a, VII/4, XII/3-4, XV/3, XIX/5а, XX/1а, XXI/1, 2, XXVII/2, XXVIII/1, 

XXIX/5, XXX/1а, в, 4a, XXXI/1, XXXII/1, XXXIII/1а-2;  

кат. № II/13, 25, 37, табла XXXVII/4, XLI/2, XLIII/2. 

19,658%, (Диаграма 5) 

 

Дължина над 50,0 см: 

кат. № I/8, 21, 28, 43, табла II/4а, V/3, VII/1, X/4. 

3,418%, (Диаграма 5) 

 

Дължина - острие: 15,5-30,0 см – включително, 

най-ниска стойност - 15,5 см - кат. № I/139, табло XXX/3:  

кат. № I/1, 16, 23-24, 27, 37, 41-42, 45-48, 57, 74, 98, 106, 109, 111, 113-117, 119- 

120, 122, 125-126, 128-133, 135, 138-139, 142, 144, 146-149, 152, 159,  

табла I/1, IV/3, V/5, VI/1, 4a, IX/1, X/2,-3, XI/2-4, XII/1, XIII/4, XVI/4, XXI/5, 

XXIII/5, XXIV/3, 5, XXV/2-5, XXVI/2-3, XXVII/1, 4-5, XXVIII/2-5, XXIX/1-2, 4, XXX/2-

3, XXXI/2а, 4а, XXXII/2а, 3а, 4а, в, XXXIII/1а, 4, XXXIV/7а;  

кат. № II/8, 10, 14, 16-17, 22, 24, 29, 45-46, 50-51,  
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табла XXXVI/2a, XXXVII/1а, XXXVIII/1, 3a, XXXIX/1, XL/1a, XLI/1, 6, XLV/1-2, 

5, XLVI/1;  

кат. № III/14, табло XLIX/7;  

кат. № V/2, табло LII/2.  

75,641%, (Диаграма 6) 

 

Дължина - острие: над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/18, 59, 68, 89-90, 93-95, 123-124, 127, 137, 140-141, 145, 150-151, 

табла IV/5, XV/4, XIX/5а, XX/1а, 4, XXI/1-2, XXVII/2, 3, XXVIII/1, XXX/1а, в, 4a, 

XXXI/1, XXXII/1, XXXIII/2-3;  

кат. № II/25, табло XLI/2.  

23,076%, (Диаграма 6) 

 

Дължина - острие: над 40,0 см: 

кат. № I/136, табло XXIX/5.  

1,282%, (Диаграма 6) 

 

Ширина - острие: 1,3-3,0 см – включително, 

най-ниска стойност - 1,3 см – кат. № II/27, табло XLI/4:  

кат. № I/15, 18, 23, 25, 27, 45, 47-48, 54-55, 57, 59, 106, 128, 130, 139, 144, 151-152, 

160,  

табла IV/5, V/5, VI/2, 4a, XI/2, 4, XII/1, XIII/1, 2, 4, XXIII/5, XXVIII/2, 4, XXX/3, 

XXXI/4а, XXXIII/3, 4, XXXIV/8а; 

кат. № II/8, 14, 19, 22-23, 25, 27-28, 42, 45-46, 49,  

табла XXXVI/2a, XXXVIII/1, XXXIX/3, XL/1a, 2а, XLI/2, 4-5, XLIV/3, XLV/1-2, 4;  

кат. № IV/1, табло L/1.  

30,275%, (Диаграма 7) 

 

Ширина – острие: над 3,0-4,0 см – включително: 

кат. № I/1, 5, 16, 22, 28, 37, 41-42, 46, 52, 74, 83, 89-90, 102, 107, 109, 111, 113-115, 

117, 119-120, 124-126, 131, 133, 135, 137-138, 140-142, 145-150, 159,  

табла I/1, II/1, IV/3, V/4, VII/1, IX/1, X/2-3, XI/3, XII/4, XVI/4, XVIII/4, XIX/5а, 

XX/1а, XXIII/1, XXIV/1, 3, 5, XXV/2-3, 5, XXVI/2-3, XXVII/3-5, XXIX/2, 4, XXX/1а, в, 

2, 4a, XXXI/1-2а, XXXII/1, 2а, 3а, 4а, в, XXXIII/1а-2, XXXIV/7а; 

кат. № II/10, 13, 16-17, 24, 30, 32, 37-39, 50,   

табла XXXVII/1а, 4, XXXVIII/3a, XXXIX/1, XLI/1, XLII/1, 3, XLIII/2-4, XLV/5;  

кат. № III/11, 14, табло XLIX/1, 7;  

кат. № V/2, табло LII/2.  

51,376%, (Диаграма 7) 

 

Ширина – острие: над 4,0-5,0 см – включително: 

кат. № I/10, 21, 24, 31, 51, 67-68, 95, 98, 116, 122-123, 127, 129, 132, 136,  

табла III/2, V/3, VI/1, VII/4, XII/3, XV/3-4, XXI/2, 5, XXV/4, XXVII/1-2, XXVIII/1, 

3, XXIX/1, 5;  

кат. № II/29, табло XLI/6.  

15,596%, (Диаграма 7) 

 

Ширина – острие: над 5,0 см: 

кат. № I/43, 93-94, табла X/4, XX/4, XXI/1.  

2,752%, (Диаграма 7) 
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Тип IIА 

Дължина 20,0-30,0 см – включително: 

кат. № I/49, 53, 64, 99, табла XII/5, XIV/5, XXII/1. 

50%, (Диаграма 8) 

 

Дължина над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/6, 12, 71-72, табла II/2, III/4а, XVI/2.  

50%, (Диаграма 8) 

 

Дължина - острие: 12,5-30,0 см – включително, 

най-ниска стойност - 12, 5 см - кат. № I/99, табло XXII/1:  

кат. № I/6, 12, 64, 99, табла II/2, III/4а, XIV/5, XXII/1.  

80%, (Диаграма 9) 

 

Дължина – острие: над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/7, табло II/3a.  

20%, (Диаграма 9) 

 

Ширина - острие: 2,0-3,0 см – включително: 

най-ниска стойност - 2,0 см - кат. № I/99, табло XXII/1:  

кат. № I/64, 71, 99, табла XIV/5, XXII/1.  

42,857%, (Диаграма 10) 

 

Ширина - острие над 3,0-4,0 см – включително: 

кат. № I/6-7, 12, 72, табла II/2-3a, III/4а, XVI/2. 

57,142%, (Диаграма 10) 

 

Вариант 1А  

Дължина: 20,0-30,0 см – включително: 

кат. № I/16, 47, 115-116, 119, 120, табла IV/3, XI/4, XXV/3-4, XXVI/2-3;  

кат. № II/24, 27-28, табло XLI/1, 4-5.  

64,285%, (Диаграма 11) 

 

Дължина: над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/68, 114, 117, 122, 151, табла XV/4, XXV/2, 5, XXVII/1, XXXIII/3. 

35,714%, (Диаграма 11) 

 

Дължина – острие: 18,5-30,0 см – включително, 

най-ниска стойност - 18, 5 см - кат. № II/24, табло XLI/1:  

кат. № I/16, 47, 114-117, 119-120, 122,  

табла IV/3, XI/4, XXV/2-5, XXVI/2-3, XXVII/1;  

кат. № II/24, табло XLI/1. 

83,333%, (Диаграма 12) 

 

Дължина - острие: над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/68, 151, табла XV/4, XXXIII/3.  

16,666%, (Диаграма 12) 
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Ширина - острие: 1,3-3,0 см – включително, 

най-ниска стойност - 1,3 см - кат. № II/27, табло XLI/4:  

кат. № I/47, 151, табла XI/4, XXXIII/3;  

кат. № II/27-28, табло XLI/4-5.  

30,769%, (Диаграма 13) 

 

Ширина - острие над 3,0-4,0 см – включително: 

кат. № I/16, 114-115, 117, 119-120,  

табла IV/3, XXV/2-3, 5, XXVI/2-3. 

46,153%, (Диаграма 13) 

 

Ширина – острие: над 4,0 см: 

кат. № I/68, 116, 122, табла XV/4, XXV/4, XXVII/1. 

23,076%, (Диаграма 13) 

 

Вариант 2А 

Дължина: 20,0-30,0 см – включително: 

кат. № I/1, 37, 46, 106, 126, 128, 130, 138-139, 160; 

табла I/1, IX/1, XI/3, XXIII/5, XXVII/5, XXVIII/2, 4, XXX/2-3, XXXIV/8а. 

34,482%, (Диаграма 14) 

 

Дължина: над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/6, 10, 24, 72, 93, 124-125, 129, 131, 152,   

табла II/2, III/2, VI/1, XVI/2, XX/4, XXVII/3-4, XXVIII/3, 5, XXXIII/4;  

кат. № II/30, 50, табла XLII/1, XLV/5.  

41,379%, (Диаграма 14) 

 

Дължина: над 40,0-50,0 см – включително: 

кат. № I/7, 52, 94, 127, 137, 150,  

табла II/3a, XII/4, XXI/1, XXVIII/1, XXX/1а, в, XXXIII/2.  

20,689%, (Диаграма 14) 

 

Дължина: над 50,0 см: 

кат. № I/8, табло II/4а. 

3,448%, (Диаграма 14): 

 

Дължина – острие: 15,5-30,0 см – включително, 

най-ниска стойност - 15,5 см - кат. № I/139, табло XXX/3:  

кат. № I/1, 6, 24, 37, 46, 106, 125-126, 128-131, 138-139, 152,  

табла I/1, II/2, VI/1, IX/1, XI/3, XXIII/5, XXVII/4-5, XXVIII/2, 3-5, XXX/2-3, 

XXXIII/4;  

кат. № II/50, табло XLV/5.  

69,562%, (Диаграма 15) 

 

Дължина – острие: над 30,0 см: 

кат. № I/7, 93-94, 124, 127, 137, 150,  

табла II/3a, XX/4, XXI/1, XXVII/3, XXVIII/1, XXX/1а, в, XXXIII/2.  

30,434%, (Диаграма 15) 
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Ширина - острие: 1,9-3,0 см – включително, 

най-ниска стойност - 1,9 см - кат. № I/152, табла XXXIII/4:  

кат. № I/106, 128, 130, 139, 152, 160,   

табла XXIII/5, XXVIII/2, 4, XXX/3, XXXIII/4, XXXIV/8а.  

21,428%, (Диаграма 16) 

 

Ширина – острие: над 3,0-4,0 см – включително: 

кат. № I/1, 6-7, 37, 46, 52, 72, 124-126, 131, 137-138, 150,  

табла I/1, II/2-3a, IX/1, XI/3, XII/4, XVI/2, XXVII/3-5, XXVIII/5, XXX/1а, в, 2, 

XXXIII/2; 

кат. № II/30, 50, табла XLII/1, XLV/5. 

57,142%, (Диаграма 16) 

 

Ширина – острие: над 4,0-5,0 см – включително: 

кат. № I/10, 24, 127, 129, табла III/2, VI/1, XXVIII/1, 3.  

14,285%, (Диаграма 16) 

 

Ширина – острие: над 5,0 см: 

кат. № I/93, 94, табла XX/4, XXI/1.  

7,142%, (Диаграма 16) 

 

Вариант 3А 

Дължина: 20,0-30,0 см – включително: 

кат. № I/23, 107, табла V/5, XXIV/1;  

кат. № II/36, табло XLIII/1. 

37,5%, (Диаграма 17) 

 

Дължина: над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/98, 132, табла XXI/5, XXIX/1;  

кат. № II/29, табло XLI/6;  

кат. № III/10, табло XLVIII/5. 

50%, (Диаграма 17) 

 

Дължина: над 40,0-50,0 см – включително: 

кат. № I/51, табло XII/3.  

12,5%, (Диаграма 17) 

 

Дължина - острие: 16,0-30,0 см – включително, 

най-ниска стойност - 16,0 см - кат. № I/23, табло V/5:  

кат. № I/23, 98, 132, табла V/5, XXI/5, XXIX/1;  

кат. № II/29, табло XLI/6 

100%, (Диаграма 18) 

 

Ширина – острие: 2,5-3,0 см – включително, 

най-ниска стойност – 2,5 см - кат. № I/23, табло V/5:  

кат. № I/23, табло V/5.  

16,666%, (Диаграма 19) 

 

Ширина – острие: над 3,0-4,0 см – включително: 

кат. № I/107, табло XXIV/1.  
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16,666%, (Диаграма 19) 

 

Ширина – острие: над 4,0 см: 

кат. № I/51, 98, 132, табла XII/3, XXI/5, XXIX/1;  

кат. № II/29, табло XLI/6.  

66,666%, (Диаграма 19) 

 

Вариант 4А 

Дължина: 20,0-30,0 см – включително: 

кат. № I/45, 64, 99, табла XI/2, XIV/5, XXII/1;  

кат. № II/22, 32, табло XL/1a, XLII/3.  

12,195%, (Диаграма 20) 

 

Дължина: над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/12, 25, 41, 48, 54-55, 133, 135, 142, 144, 146-148, 

табла III/4а, VI/2, X/2, XII/1, XIII/1-2, XXIX/2, 4, XXXI/2а, 4а, XXXII/2а, 3а, 4а, в; 

кат. № II/8, 10, 14, 38-39, 49, 51,   

табла XXXVI/2a., XXXVII/1а, XXXVIII/1, XLIII/3, 4, XLV/4, XLVI/1;  

кат. № V/2, табло LII/2.  

51,219%, (Диаграма 20) 

 

Дължина: над 40,0-50,0 см – включително: 

кат. № I/18, 27, 31, 67, 89-90, 136, 140-141, 145, 149,  

табла IV/5, VI/4a, VII/4, XV/3, XIX/5а, XX/1а, XXIX/5, XXX/4a, XXXI/1, XXXII/1, 

XXXIII/1а; 

кат. № II/13, 25, 37, табла XXXVII/4, XLI/2, XLIII/2.  

34,146%, (Диаграма 20) 

 

Дължина: над 50,0 см: 

кат. № I/43, табло X/4. 

2,439%, (Диаграма 20) 

 

Дължина - острие: 12,5-30,0 см – включително, 

най-ниска стойност - 12,5 см - кат. № I/99, табло XXII/1:  

кат. № I/12, 27, 41, 45, 48, 64, 99, 133, 135, 142, 144, 146-149,  

табла III/4а, VI/4a, X/2, XI/2, XII/1, XIV/5, XXII/1, XXIX/2, 4, XXXI/2а, 4а, 

XXXII/2а, 3а, 4а, в, XXXIII/1а; 

кат. № II/8, 10, 14, 51, табла XXXVI/2a, XXXVII/1а, XXXVIII/1, XLVI/1; 

кат. № V/2, табло LII/2.  

68,965%, (Диаграма 21) 

 

Дължина – острие: над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/18, 67, 89-90, 140-141, 145,   

табла IV/5, XV/3, XIX/5а, XX/1а, XXX/4a, XXXI/1, XXXII/1;  

кат. № II/25, табло XLI/2.  

27,586%, (Диаграма 21) 

 

Дължина – острие над 40,0-50,0 см – включително: 

кат. № I/136, табло XXIX/5.  

3,448%, (Диаграма 21) 
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Ширина - острие: 2,0-3,0 см – включително, 

най-ниска стойност - 2,0 см - кат. № I/99, табло XXII/1:  

кат. № I/18, 25, 27, 45, 48, 54-55, 64, 99, 144, 

табло IV/5, VI/2, VI/4a, XI/2, XII/1, XIII/1-2, XIV/5, XXII/1, XXXI/4а; 

кат. № II/8, 14, 22, 25, 49, табла XXXVI/2a, XXXVIII/1, XL/1a, XLI/2, XLV/4.  

37,5%, (Диаграма 22) 

 

Ширина – острие: над 3,0-4,0 см – включително: 

кат. № I/12, 41, 89-90, 133, 135, 140-142, 145-149,  

табла III/4а, X/2, XIX/5а, XX/1а XXIX/2, 4, XXX/4a, XXXI/1-2а, XXXII/1, 2а, 3а, 4а, 

в, XXXIII/1а;  

кат. № II/10, 13, 32, 37-39, табла XXXVII/1а, 4, XLII/3, XLIII/2-4;  

кат. № V/2, табло LII/2.  

52,5%, (Диаграма 22) 

 

Ширина – острие: над 4,0-5,0 см – включително: 

кат. № I/31, 67, 136, табла VII/4, XV/3, XXIX/5.  

7,5%, (Диаграма 22) 

 

Ширина – острие: над 5,0 см: 

кат. № I/43, табло X/4. 

2,5%, (Диаграма 22) 

 

Тип IБ 

Дължина: 20,0-30,0 см – включително: 

кат. № I/1, 16, 23, 42, 45-47, 57, 83, 106-107, 111, 113, 115-116, 119-120, 126, 128, 

130, 

табла I/1, IV/3, V/5, X/3, XI/2-4, XIII/4, XVIII/4, XXIII/5, XXIV/1, 5, XXV/3-4, 

XXVI/2-3, XXVII/5, XXVIII/2, 4; 

кат. № II/24, 27-28, 32, 36, 42, 46,  

табла XLI/1, 4-5, XLII/3, XLIII/1, XLIV/3, XLV/2; 

кат. № III/1, 3, 11, 14, табла XLVII/1, 3, XLIX/1, 7; 

кат. № IV/1, табло L/1.  

51,612%, (Диаграма 23) 

 

Дължина: над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/5, 10, 22, 24, 68, 93, 98, 102, 109, 114, 117, 122, 124-125, 129, 131-133, 135, 

151-152,  

табла II/1, III/2, V/4, VI/1, XV/4, XX/4, XXI/5, XXIII/1, XXIV/3, XXV/2, 5, XXVII/1, 

3-4, XXVIII/3, 5, XXIX/1-2, 4, XXXIII/3-4;  

кат. № II/29, 50, табла XLI/6, XLV/5;  

кат. № III/10, табло XLVIII/5. 

38,709%, (Диаграма 23) 

 

Дължина: над 40,0-50,0 см – включително: 

кат. № I/52, 67, 95, 127, 136, табла XII/4, XV/3, XXI/2, XXVIII/1, XXIX/5.  

8,064%, (Диаграма 23) 
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Дължина: над 50,0 см: 

кат. № I/21, табло V/3. 

1,612%, (Диаграма 23) 

 

Дължина - метална част на ръкохватката: 2,5-4,0 см – включително,  

най-ниска стойност - 2,5 см - кат. № I/57, табло XIII/4:  

кат. № I/23, 57, 119, 130, табла V/5, XIII/4, XXVI/2, XXVIII/4. 

9,090%, (Диаграма 24) 

 

Дължина - метална част на ръкохватката: над 4,0-6,0 см – включително: 

кат. № I/1, 16, 24, 42, 45-47, 52, 93, 98, 102, 107, 111, 113-116, 120, 122, 124, 126, 

128, 131-132, 136, 151, 152,  

табло I/1, IV/3, VI/1, X/3, XI/2-4, XII/4, XX/4, XXI/5, XXIII/1, XXIV/1, 5, XXV/2-4, 

XXVI/3, XXVII/1, 3, 5, XXVIII/2, 5, XXIX/1, 5, XXXIII/3-4;  

кат. № II/29, 46, табла XLI/6, XLV/2;  

кат. № III/14, табло XLIX/7.  

68,181%, (Диаграма 24) 

 

Дължина - метална част на ръкохватката: над 6,0 см: 

кат. № I/95, 106, 109, 117, 125, 127, 129, 133, 135,  

табла XXI/2, XXIII/5, XXIV/3, XXV/5, XXVII/4, XXVIII/1, 3, XXIX/2, 4; 

кат. № II/50, табло XLV/5.  

22,727%, (Диаграма 24) 

 

Тип IIБ 

Дължина: 20,0-30,0 см – включително: 

кат. № I/37, 49, 53, 64, 99, 138, 139, 160,  

табла IX/1, XII/5, XIV/5, XXII/1, XXX/2-3, XXXIV/8а;  

кат. № II/22-23, табла XL/1a, 2а;  

кат. № III/8, табло XLVIII/3.  

17,741%, (Диаграма 25) 

 

Дължина: над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/6, 12, 15, 25, 41, 48, 54-55, 71-72, 74, 142, 144, 146-148, 159, табло 

XXXIV/7а,  

табла II/2, III/4а, VI/2, X/2, XII/1, XIII/1-2, XVI/2, 4, XXXI/2а, 4а, XXXII/2а, 3а, 4а, 

в, XXXIV/7а;  

кат. № II/8, 10, 14, 16-17, 19, 30, 38-39, 45, 49, 51,   

табла XXXVI/2a, XXXVII/1а, XXXVIII/1, 3a, XXXIX/1, 3, XLII/1, XLIII/3-4, 

XLV/1, 4, XLVI/1;  

кат. № V/2, табло LII/2. 

48,387%, (Диаграма 25) 

 

Дължина: над 40,0-50,0 см – включително: 

кат. № I/7, 18, 27, 31, 51, 59, 89-90, 94, 123, 137, 140-141, 145, 149-150,  

табла II/3a, IV/5, VI/4a, VII/4, XII/3, XIX/5а, XX/1а, XXI/1, XXVII/2, XXX/1а, в, 4a, 

XXXI/1, XXXII/1, XXXIII/1а, 2; 

кат. № II/13, 25, 37, табла XXXVII/4, XLI/2, XLIII/2. 

30,645%, (Диаграма 25) 
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Дължина: над 50,0 см: 

кат. № I/8, I/43, табло II/4а, X/4. 

3,225%, (Диаграма 25) 

 

Дължина - метална част на ръкохватката: 8,2-10,0 см – включително,  

най-ниска стойност - 8,2 см - кат. № I/99, табло XXII/1:  

кат. № I/6-7, 37, 41, 64, 94, 99, 138-139, 144, 160,   

табла II/2, 3a, IX/1, X/2, XIV/5, XXI/1, XXII/1, XXX/2-3, XXXI/4а, XXXIV/8а;  

кат. № II/14, 22, 45, табла XXXVIII/1, XL/1a, XLV/1. 

36,842%, (Диаграма 26) 

 

Дължина - метална част на ръкохватката: над 10,0-12,0 см – включително: 

кат. № I/43, 48, 74, 90, 123, 137, 141, 147, 159,  

табла X/4, XII/1, XVI/4, XX/1а, XXVII/2, XXX/1а, в, XXXI/1, XXXII/3а, XXXIV/7а;  

кат. № II/8, 13, 16, 17, 49,  

табла XXXVI/2a, XXXVII/4, XXXVIII/3a, XXXIX/1, XLV/4.  

36,842%, (Диаграма 26) 

 

Дължина - метална част на ръкохватката: над 12,0 см:  

кат. № I/27, 89, 140, 142, 145-146, 148-149,   

табла VI/4a, XIX/5а, XXX/4a, XXXI/2а, XXXII/1, 2а, 4а, в, XXXIII/1а;  

кат. № II/10, 19, табла XXXVII/1а, XXXIX/3.  

26,315%, (Диаграма 26) 

 

Вариант 1Б 

Дължина: 20,0-30,0 см – включително: 

кат. № I/53, 64, 99, 138-139, 160,  

табла XII/5, XIV/5, XXII/1, XXX/2-3, XXXIV/8а; 

кат. № II/23, табло XL/2а;  

кат. № III/8, табло XLVIII/3. 

25%, (Диаграма 27) 

 

Дължина: над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/6, 41, 48, 72, 144, 146-148, 159,  

табла II/2, X/2, XII/1, XVI/2, XXXI/4а, XXXII/2а, 3а, 4а, в, XXXIV/7а;  

кат. № II/17, 38, 39, 45, 49, табла XXXIX/1, XLIII/3-4, XLV/1, 4;  

кат. № V/2, табло LII/2.  

46,875%, (Диаграма 27) 

 

Дължина: над 40,0-50,0 см – включително: 

кат. № I/7, 18, 31, 51, 94, 123, 145, 149,  

табла II/3a, IV/5, VII/4, XII/3, XXI/1, XXVII/2, XXXII/1, XXXIII/1а.  

25%, (Диаграма 27) 

 

Дължина - над 50,0 см: 

кат. № I/43, табло X/4. 

3,125%, (Диаграма 27) 

 

Дължина - метална част на ръкохватката: 8,2-10,0 см – включително,  

най-ниска стойност - 8,2 см - кат. № I/99, табло XXII/1:  
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кат. № I/6-7, 41, 64, 94, 99, 138-139, 144, 160,  

табла II/2-3a, X/2, XIV/5, XXI/1, XXII/1, XXX/2-3, XXXI/4а, XXXIV/8а; 

кат. № II/45, табло XLV/1.  

50%, (Диаграма 28) 

 

Дължина - метална част на ръкохватката: над 10,0-12,0 см – включително: 

кат. № I/43, 48, 123, 147, 159,  

табла X/4, XII/1, XXVII/2, XXXII/3а, XXXIV/7а;  

кат. № II/17, 49, табло XXXIX/1, XLV/4.  

31,818%, (Диаграма 28) 

 

Дължина - метална част на ръкохватката: над 12,0 см:  

кат. № I/145, 146, 148-149, табла XXXII/1, 2а, 4а, в, XXXIII/1а. 

18,181%, (Диаграма 28) 

 

Вариант 2Б 

Дължина: 20,0-30,0 см – включително: 

кат. № I/37, табло IX/1; 

кат. № II/22, табло XL/1a.  

8%, (Диаграма 29) 

 

Дължина: над 30,0-40,0 см – включително: 

кат. № I/12, 25, 54-55, 74, 142, табла III/4а, VI/2, XIII/1-2, XVI/4, XXXI/2а; 

кат. № II/8, 10, 14, 16, 19, 30, 51,  

табла XXXVI/2a, XXXVII/1а, XXXVIII/1, 3a, XXXIX/3, XLII/1, XLVI/1. 

52%, (Диаграма 29) 

 

Дължина: над 40,0-50,0 см – включително: 

кат. № I/27, 89-90, 137, 140-141, 150,  

табла VI/4a, XIX/5а, XX/1а, XXX/1а, в, 4a, XXXI/1, XXXIII/2; 

кат. № II/13, 25, 37, табла XXXVII/4, XLI/2, XLIII/2. 

40%, (Диаграма 29) 

 

Дължина - метална част на ръкохватката: 9,0-10,0 см – включително,  

най-ниска стойност - 9,0 см - кат. № II/14, табло XXXVIII/1:  

кат. № I/37, 150, табла IX/1, XXXIII/2;  

кат. № II/14, 22, табла XXXVIII/1, XL/1a.  

23,529%, (Диаграма 30) 

 

Дължина - метална част на ръкохватката: над 10,0-12,0 см – включително: 

кат. № I/74, 90, 137, 141, табла XVI/4, XX/1а, XXX/1а, в, XXXI/1;  

кат. № II/8, 13, 16, табла XXXVI/2a, XXXVII/4, XXXVIII/3a.  

41,176%, (Диаграма 30) 

 

Дължина - метална част на ръкохватката: над 12,0 см:  

кат. № I/27, 89, 140, 142, табла VI/4a, XIX/5а, XXX/4a, XXXI/2а;  

кат. № II/10, 19, табла XXXVII/1а, XXXIX/3.  

35,294%, (Диаграма 30) 
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ДОПЪЛНЕНИЕ 1 
 

ОТДЕЛНА ГРУПА НОЖОВЕ  

С ДЪГОВИДНО ИЗВИТО ОСТРИЕ 
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Отделна група ножове с дъговидно извито острие 

 

Един от ножовете, открит при Viașu, в Румъния е определен като sica (сика) и е 

датиран през I в. пр. Хр. – кат. № 9, табло III/4. Той заедно с няколко екземпляра, 

произхождащи от България образува отделна група – кат. № 1-8, табла I/1– 4, II/1-4, 

III/1-3 (каталог, приложен по-долу).  

Екземплярите са с дължина над 35 см, всеки от тях притежава масивно острие и 

вероятно са използвани като оръжие. Те не са открити по време на археологическо 

проучване и не е установено със сигурност, че са част от комплекти въоръжение и 

снаряжение. Това обстоятелство затруднява датирането им. Пример в това отношение е 

ножът от Чомаковци – кат. № 3, табло I/3, определен като принадлежащ на инвентара 

на гроб с датировка “най-късно от IV в. пр. н. е.”(Николов 1990, 17). Той е открит 

случайно и археологическите материали не са прецизно датирани. Възможно е те да са 

от два различни гроба. Определянето на ножа от Румъния като sica (сика) е произволно. 

То е породено от обстоятелството, че всяко от изделията притежава дъговидно острие и 

метална част на ръкохватката, която е с три нита и накрайник. Върху нея също са 

поставени два елемента от нетраен материал. 

Налице са доста различия в сравнение с изделията, включени в монографията. Те 

притежават специфична форма, която позволява в зависимост от нейните особености, 

да бъдат включени в типология.  

Острие. То е с добре изразена извивка. Определени са два типа съобразно 

неговата форма. Тип IА. Гърбът на острието се проектира върху една дъга (Схема 5). 

Тип IIА. Гърбът на острието следва две дъги, които сключват помежду си тъп ъгъл 

(Схема 5). 

Разположението на улеите и врязванията върху острието позволява 

обособяването на отделни вариант. Вариант 1А. Улеите или врязванията преминават по 

продължение на цялото острие (Схема 5). Вариант 2А. Улеите или врязванията 

започват от средата на острието и достигат до металната част на ръкохватката (Схема 

5). Вариант 3А. Улеите или врязванията са разположени както при екземплярите от 

Вариант 1А и Вариант 2А (Схема 5). Вариант 4А. Улеите или врязванията минават по 

цялата дължина на острието, но са прекъснати и обикновено е освободено място, 

където е поставена украса (Схема 5а). 

Метална част на ръкохватката. Обособени са два типа, определени от нейната 

форма. Тип IБ. Металната част на ръкохватката представлява издатък, оформен чрез 

две скосявания на острието и в повечето случай заострен като шип (Схема 5). Tип IIБ. 

Металната част на ръкохватката представлява пластина. Върху нея са закрепени 

предпазител и накрайник (Схема 5).  

Съществуват два варианта в зависимост от формата на пластината на ножовете 

от Тип IIБ. Вариант 1Б. Металната част на ръкохватката представлява пластина с 

правоъгълна или трапецовидна форма (Схема 5). Вариант 2Б. Металната част на 

ръкохватката е със сложна геометрична форма - нейните дълги страни са изрязани 

дъговидно (Схема 5).  

Ножовете от Тип IIБ са с предпазители и накрайници със специфична форма. 

Скрепяването на елементите от нетраен материал е осъществено обикновено с три нита, 
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разположени върху металната част на ръкохватката на равномерно разстояние един от 

друг. 

Част от ножовете са открити с накрайници от ножници, които са от пластина, 

огъната като фуния.  

Украса. Тя е съсредоточена обикновено върху острието и се състой от отделни 

елементи, формиращи геометрични, флорални и зооморфни орнаменти. 

Предпазителите и накрайниците притежават орнаментация, която е по-

специфична. Нейните елементи групират само геометрични орнаменти. 

 

Съществуващи различия във формата на ножовете, публикувани в 

каталога, приложен по долу. 

Острие. Неговата извивка не е добре изразена. То притежава форма, която не 

позволява да бъдат определени отделни типове. Гърбът му е дъговидно извит. Не са 

открити екземпляри, при които той се проектира върху две дъги, които сключват 

помежду си тъп ъгъл. 

Острието е с два широки улея с едни и същи форма и размери, разположени 

върху двете му страни. Те се различават от улеите на всеки от ножовете от 

монографията. Налице е известно сходство в зависимост от разположението им с тези 

от Вариант 1А и Вариант 2А. 

Метална част на ръкохватката. Ножовете не принадлежат на Тип IБ – тя не е 

оформена като шип. Съществува прилика с изделията от Tип IIБ, Вариант 2Б, при 

които дългите страни на металната част на ръкохватката са изрязани дъговидно. 

Изрезите върху нея при екземплярите от каталога на са с друга форма.  

Те са с накрайници, които се различават от тези, характерни за Тип IIБ. При нито 

един от изделията от каталога не е констатирано наличието на предпазител. Налице е 

единствено прилика относно броя на нитовете за закрепване на елементите от нетраен 

материал. 

Ножовете не са открити с метални накрайници от ножници. Те вероятно са били 

изработени от дърво или кожа. 

Украса. Остриетата на ножовете са без украса. Налице е такава само при един 

от екземплярите. Неговият накрайник е с релефен растителен орнамент - кат. № 8, 

табло III/3. Подобен не е използван при орнаментирането на ножовете, разгледани в 

монографията.  

 

Съществуващите различия и обстоятелството, че ножовете не са намерени при 

археологическо проучване с материали, които да прецизират тяхната датировка, 

поставя под съмнение определянето им в хронологическите рамки II в. пр. Хр. – 

началото на II в. за територията на юг и север от река Дунав. Откриването на повече 

екземпляри би дало възможност за датирането им в определен период от време. 

Установяването на принадлежността им към определени комплекти от въоръжение и 

снаряжение би изяснило проблема за тяхното предназначение. 
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К  А  Т  А  Л  О  Г 

 
 

I. Република България 

 

Градище, 

община Шумен, област Шумен (КАРТА 4/15) 

1. Нож, открит при неизвестни обстоятелства - РИМ-Шумен, инв. № 12273, 

табло I/1.  

Металната част на ръкохватката с три нита и предпазител. 

Д. 26,8 см; острие: ш. 3,3 см.  

Атанасов 1995, 41, обр. 19 – датиране: II-I в. пр. Хр.  

 

 

Кърпачево (Надежда),  

община Ловеч, област Ловеч (КАРТА 3/34) 

2. Нож, открит при неизвестни обстоятелства в м. Стълбеца - НАИМ-София, 

инв. № 2704, табло I/2. 

Металната част на ръкохватката е с три нита. 

Д. 34,0 см; острие: д. 26,0 см, ш. 3,7 см. 

Попов 1929, 283, обр. 146, Б.  

 

 

Чомаковци,  

община Червен бряг, област Плевен (КАРТА 2/63) 

3. Нож от м. Страната, РИМ-Враца, инв. № А1015, табло I/3; гроб, разкрит 

вследствие стопанска дейност – добив на камък; погребален обред – трупополагане; 

инвентар: освен ножа са намерени нож – кат. № 97, табло XXI/4, два върха от копия и 

сърп от желязо. 

Николов 1990, 16-17, обр. 3а-д – датиране на гроба: “най-късно от IV в. пр. н. 

е.” 

Металната част на ръкохватката на ножа е с три нита. 

Д. 43,5 см; острие: д. 34,0 см, ш. 4,2 см; метална част на ръкохватката: д. 9,5 см. 

Николов 1990, 16, обр. 3а. 

 

 

 

Неизвестни обстоятелства на намиране 

 

4. Нож - РИМ-Плевен, инв. № 5104, табло I/4.  

Металната част на ръкохватката е с три нита. 

Д. 37,0 см; острие: д. 28,0 см, ш. 4,0 см; метална част на ръкохватката: д. 9,5 см. 
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Сбирка „Ватеви” 

 

5. Нож, инв. № 105, табло II/1-2.  

Металната част на ръкохватката е с три нита.  

Д. 38,5 см; острие: д. 28,3 см, ш. 3,9 см; метална част на ръкохватката: д. 9,5 см.  

Торбов 2016, кат. № VIII/45; Torbov 2018, cat. № VIII/45. 

 

6. Нож, инв. № 106, табло II/3-4.  

Металната част на ръкохватката е с три нита и накрайник, от който е запазена 

само едната половина.  

Д. 31,5 см; острие: д. 21,0 см, ш. 3,5 см; метална част на ръкохватката: д. 10,5 см. 

Торбов 2016, кат. № VIII/46; Torbov 2018, cat. № VIII/46. 

 

7. Нож, инв. № 107, табло III/1-2.  

Металната част на ръкохватката е с три нита. 

Д. 38,6 см; острие: д. 29,0 см, ш. 4,2 см; метална част на ръкохватката: д. 9,2 см. 

Торбов 2016, кат. № VIII/47; Torbov 2018, cat. № VIII/47. 

 

8. Нож, табло III/3.  

Металната част на ръкохватката е с три нита и накрайник. 

Д. 44, 5 см; острие: д. 35,5 см, ш. 4,5 см; метална част на ръкохватката: д. 9,5 см;  

Украса. Накрайникът е с релефен растителен орнамент.  

 

 

 

II. Република Румъния 

 

Топоним Viaşu, judeţul Mehedinţi 

9. Нож, табло III/4; гроб, разкрит при неизвестни обстоятелства; погребален 

обред – трупоизгаряне; инвентар: освен ножа е намерен връх от копие. 

Berciu 1966, 86, fig 5/1, 5/3. 

Краят на металната част на ръкохватката на ножа липсва. Тя е с два нита, 

запазена е част от единия отвор за нит. 

Запазена д. 35,2 см, острие: д. 30,0 см  

Berciu 1966, 86, fig 5/1; Borangic 2009, 32, pl. XII/6; Sîrbu/Borangic 2016, 90, cat. 

№ 56, fig. 26/3 - датиране: I в. пр. Хр.  

. 
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Приложение 1 

 

Табла 

(текстова част) 

 

Графични образи и снимки. 

Табло I/1 - по Атанасов 1995, 41, обр. 19.  

Табло I/2 – по Попов 1929, 283, обр. 146, Б.  

Табло I/3 – по Николов 1990, 16, обр. 3а. 

Табло I/4 – по Торбов, личен архив.  

Табло II/1 - по Торбов 2016, кат. № VIII/45. 

Табло II/2 - по Торбов 2016, кат. № VIII/45. 

Табло II/3 - по Торбов 2016, кат. № VIII/46. 

Табло II/4 - по Торбов 2016, кат. № VIII/46. 

Табло III/1 - по Торбов 2016, кат. № VIII/47. 

Табло III/2 - по Торбов 2016, кат. № VIII/47. 

Табло III/3 - по Торбов, личен архив.  

Табло III/4 - по Berciu 1966, 86, fig 5/1. 
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ДОПЪЛНЕНИЕ 2 
 

КОМПЛЕКТИТЕ ОТ ВЪОРЪЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ  

С НОЖОВЕ С ДЪГОВИДНО ОСТРИЕ 

И МОНЕТНИТЕ НАХОДКИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДНА 

БЪЛГАРИЯ 
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Комплектите от въоръжение и снаряжение с ножове с дъговидно острие 

и монетните находки от Северозападна България 

 
Ножовете с дъговидно острие, притежаващи режещ ръб от вътрешната му страна, 

се налагат като важно нападателно оръжие. Хронологическите граници на тяхната 

употреба включват за територията на юг от река Дунав периода от II в. пр. Хр. - I в. 

Южната граница на разпространение е определена от местонамирането на изделията от 

античния град Кабиле - кат. № I/30, табло VII/3 и от гробовете, разкрити при Крумово - 

кат. № I/43, табло X/4, Орлово - кат. № I/52, табло XII/4 и Црънча кат. № I/94-95, табло 

XXI/1-2. Западната не може да бъде прецизирана. Нейната крайна точка е гробът от 

Sotin, Хърватия - кат. № VI/2, табло LII/5. Източната достига до Черно море – ножове 

са открити в околностите на Варна - кат. № I/10-11, табло III/2-3. Най-голяма 

концентрация на находките е налице в Северозападна България върху територията, 

заключена между реките Огоста и Искър. Южната граница на тяхното разпространение 

е определена от местонамирането на екземпляри в района на Паволче, нож (не е запазен 

– не е включен в каталога на монографията) с накрайник от ножница - кат. № I/59, 

табло XIII/6 и Мездра, четири ножа - кат. № I/45-48, табла XI/2-4, XII/1.  

 

Голяма част от екземплярите са намерени при различни обстоятелства, но 

произхождат от гробове. Налице са сведения за няколко селища, намиращи се в близост 

до могилните некрополи. Те не са проучени и хронологията на тяхното съществуване 

не е изяснена. Липсата на конкретна информация може да бъде компенсирана с тази от 

откритите монетни находки от II - I в. пр. Хр. на територията на Северозападна 

България. Тяхното укриване е в пряка връзка с използването на комплектите от 

въоръжение и снаряжение. Всеки от тях обикновено се е състоял от нож, меч, копие и 

щит. Те са използвани от кавалеристи, за което свидетелстват откритите юзди. 

Ножовете са намерени в гробове заедно с мечове, принадлежащи на 

къснолатенския период с приблизителни граници от 150-120 г. пр. Хр. до края на I в. 

пр. Хр. и установяването на римското владичество на територията, разглеждана в 

монографията (La Tène D - LT D), (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10). В 

комплектите въоръжение и снаряжение влизат и фибули. Те притежават форма, 

характерна за La Tène C2, но намират разпространение и през къснолатенския период.  

 

Част от мечовете от Северозападна Българи са с добре запазените ножници и 

тяхната форма и украса дават възможност да се конкретизира периода от време за 

комплектите от въоръжение и снаряжение (La Tène D1 - LT D1) с приблизителни 

граници от 150-120 г. пр. Хр. до около 80 г. пр. Хр. (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 

10). Те очертават важен етап от техните производството и разпространението на 

територията заключена между реките Огоста и Искър. Към настоящата текстова част са 

приложени четири отделни карти и ще бъде цитирана само тяхната номерация: 

кат. № 26 - комплект 1: нож - кат. № I/16, табло IV/3, меч с ножница, (РИМ-

Враца, спом ф. № 220 – откраднат, рисунка – личен архив) – Галиче, (КАРТА 2/13); 
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кат. № 35 - комплект 1: нож - кат. № I/23, табло V/5, меч с ножница, (РИМ-

Враца, спом ф. № 43 – откраднат, рисунка – личен архив) - Добруша; (КАРТА 2/19); 

 

кат. № 63 - комплекти – вероятно четири: четири ножа - кат. № I/45-48, табла 

XI/2-4, XII/1, три меча с ножници, (НИМ–София, инв. № 38229-38232 – рисунки - 

личен архив) – Мездра, (КАРТА 2/38), (Lazov 2004, 296-297, kat. № 262-263); 

 

кат. № 79 - комплект 1: нож с накрайник от ножница - кат. № I/79, табло 

XVII/4а-б, меч с ножница – Софрониево, (КАРТА 2/50), (Николов 1971, 16, обр. 9); 

 

кат. № 92 - комплект 2: нож с накрайник от ножница - кат. № I/89, табло 

XIX/5а-б, меч с ножница – Търнава, (КАРТА 2/55), (Теодосиев/Торбов 1995, 42, кат. № 

3, обр. 15); 

 

кат. № 93 - комплект 3: нож с накрайник от ножница - кат. № I/90, табло 

XX/1а-б, меч с ножница – Търнава, (КАРТА 2/55), (Теодосиев/Торбов 1995, 45, кат. № 

13, обр. 20); 

 

кат. № 94 - комплект 4: нож с накрайник от ножница - кат. № I/91, табло 

XX/2а-б, меч с ножница - Търнава (КАРТА 2/55), (Теодосиев/Торбов 1995, 47, кат. № 

27, обр. 31). 

В монографията бе отбелязано, че отсъстват в комплектите мечове, 

притежаващи форма, характерна за (La Tène D2 - LT D2) – периода от време след 80 г. 

пр. Хр. до установяването на римската власт на юг от река Дунав в Северозападна 

България и създаването на провинция Мизия. Голяма част са публикувани без 

ножници. Във фондовете на РИМ-Враца се съхраняват елементи от тях, но е 

невъзможно да се установи на кои от мечовете принадлежат, тъй като те са 

консервирани без необходимата документация. В инвентара на гробовете не влизат 

фибули от този период от време, които да позволят да бъде прецизирано датирането на 

комплектите и принадлежащите към тях ножове.  

Информацията от монетните находки дава възможност да се формулират 

няколко предположения относно тяхната употреба като оръжие и обстоятелствата, 

които я налагат. Използването на нумизматичния материал бе осъществена с любезното 

съдействие на проф. д. и. н. Иля Прокопов, за което сърдечно му благодаря. Времето на 

укриване на монетите позволява да бъде осъществено оформянето на три групи в 

зависимост от хронологията на разпространение на комплектите. Разделението е 

определено от принадлежността на мечовете и фибулите - (La Tène D1 - LT D1) с 

приблизителни граници от 150-120 г. пр. Хр. до около 80 г. пр. Хр. и (La Tène D2 - LT 

D2) – периода от време след 80 г. пр. Хр. (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10). В 

текстовата част са използвани сведенията с конкретизирани местонамиране и период на 

укриване на монетните находки.  

 

 

 

Група А – укриване преди 80 г. пр. Хр.: 

кат. № 6 - монетна находка Баурене I - укриване: 120-100 г. пр. Хр., (КАРТА 

2/2); 

 

кат. № 8 - монетна находка от Белотинци, укриване: 150–125 г. пр. Хр., 

(КАРТА 2/3); 



 

356 

 

 

кат. № 9 - монетна находка от Берковица - укриване: 150–125 г. пр. Хр., 

(КАРТА 2/4); 

 

кат. № 17 - монетна находка от Враняк - укриване: 150 г. пр. Хр., (КАРТА 

2/9); 

 

кат. № 19 – монетна находка Враца I - укриване: след 149–100 г. пр. Хр., 

(КАРТА 2/10); 

 

кат. № 22 - монетна находка от Бистрец - укриване: 150-120 г. пр. Хр., 

(КАРТА 2/10); 

  

кат. № 27 - монетна находка от Георги Дамяново - укриване: 148-100 г. пр. 

Хр., (КАРТА 2/14); 

 

кат. № 34 - монетна находка от Добролево - укриване: 110-90 г. пр. Хр., 

(КАРТА 2/18); 

 

кат. № 39 - монетна находка от Згориград - укриване: 120–100 г. пр. Хр., 

(КАРТА 2/22); 

 

кат. № 41 - монетна находка от Камено поле - укриване: 150-125 г. пр. Хр., 

(КАРТА 2/24); 

 

кат. № 57 - монетна находка от Лесура - укриване: 150–125 г. пр. Хр., (КАРТА 

2/34); 

 

кат. № 60 - монетна находка Липница III - укриване: 150–125 г. пр. Хр., 

(КАРТА 2/35); 

 

кат. № 68 - монетна находка от Мраморен - укриване: 150–125 г. пр. Хр., 

(КАРТА 2/41);  

 

кат. № 73 - монетна находка от Осен - укриване: 100-80 г. пр. Хр., (КАРТА 

2/44); 

 

кат. № 75 - монетна находка от Портитовци - укриване: 150-125 г. пр. Хр., 

(КАРТА 2/46); 

 

кат. № 86 - монетна находка Сталийска махала III - укриване: 120-84 г. пр. 

Хр., (КАРТА 2/51); 

 

кат. № 89 - монетна находка от Студено буче - укриване: 150–125 г. пр. Хр., 

(КАРТА 2/53); 

 

кат. № 96 - монетна находка Търнава I - укриване: 110-100 г. пр. Хр., (КАРТА 

2/55); 
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кат. № 99 - монетна находка от Чомаковци - укриване: 125-100 г. пр. Хр., 

(КАРТА 2/56); 

Общо 19 монетни находки. 

 

Местоположението на откритите монетни находки обхваща като цяло 

територията, заключена между реките Огоста и Искър, от която произлизат 

комплектите от въоръжение и снаряжение с ножове, притежаваща приблизителна южна 

граница – района Паволче, нож (не е запазен – не е включен в каталога на 

монографията) с накрайник от ножница - кат. № I/59, табло XIII/6 и Мездра, четири 

ножа - кат. № I/45-48, табла XI/2-4, XII/1. 

Крайните точки на разпространение са определени:  

в западна посока от кат. № 27 - монетна находка Георги Дамяново, (КАРТА 

2/14); 

в източна посока от кат. № 99 - монетна находка от Чомаковци, (КАРТА 2/56); 

в северна посока от кат. № 60 - монетна находка Липница III, (КАРТА 2/35); 

в южна посока от кат. № 39 - монетна находка от Згориград, (КАРТА 2/22). 

Открити са комплекти от въоръжение и снаряжение в райони, близки до 

местонамирането на находките: 

в западна посока – монетна находка с кат. № 6, (КАРТА 2/2) – комплекти с кат. 

№ 24 от Галатин (КАРТА 2/12) и с кат. №35 от Добруша, (КАРТА 2/19); 

в източна посока – монетна находка с кат. № 99, (КАРТА 2/56) – комплекти с 

кат. № 99 от Чомаковци (КАРТА 2/56) и с кат. №43 от Койнаре, (КАРТА 2/26);  

северна посока – монетна находка с кат. №60 (КАРТА 2/35) - комплект с кат. № 

26 от Галиче, (КАРТА 2/13); 

южна посока – монетна находка с кат. №39, (КАРТА 2/22) – комплект с кат. № 

18 от Враца, (КАРТА 2/10). 

Показателно е местонамирането на монетите - кат. №96, (КАРТА 2/55) и 

разкритите в гробове от землището на Търнава пет комплекта въоръжение - кат. № 91-

95, (КАРТА 2/55). 

В хронологическо отношение монетните находки покриват изцяло периода - (La 

Tène D1 - LT D1) с приблизителни граници от 150-120 г. пр. Хр. до около 80 г. пр. Хр. 

Монетите са укрити:  

в периода 150 – 120 г. пр. Хр. - кат. № 8-9, 17, 22, 41, 57, 60, 68, 75;  

в периода 120 – 80 г. пр. Хр. – кат № 6, 34, 39, 73, 96.  

Изключение правят монетните находки с кат. № 19, 27 – период на укриване 

149-100 г. пр. Хр. и с кат. № 99 – период на укриване 125-100 г. пр. Хр.  

Съставът на монетните находки е следният: 

тетрадрахмите от Първа македонска област - кат. № 6, 17, 19, 22, 39, 41, 57, 60, 

68, 96, 99; 

тетрадрахми на цар Персей (179-168 г. пр. Хр.) - кат. № 17; 

тетрадрахми - Втора македонска област – кат. № 19;  

тетрадрахми на остров Тасос, включително имитации - кат. № 34, 68, 73, 96; 

драхми на град Дирахион - кат. № 41.  

На запад от река Огоста концентрацията на монетните находки е малка. 

Крайните точки на разпространение в рамките на Северозападна България е 

представена в западна посока от:  

кат. № 86 - монетна находка Сталийска махала III, (КАРТА 2/51); 

кат. № 89 - монетна находка от Студено буче, (КАРТА 2/53). 

Монетните находки, регистрирани на запад от Огоста, са укрити в  

периода 150–125 г. пр. Хр. - кат. № 89;  
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периода 120-84 г. пр. Хр. –  кат. № 86. 

Монетите са: 

тетрадрахми от Първа македонска област - кат. № 89;  

римските републикански денари - кат. № 86. 

Укриването на монетите находки от Група А е пряко свързано със социалната 

структура на населението, населяващо територията, заключена между реките Огоста и 

Искър. В монографията бе отбелязано, че са създадени местни военни формирования, 

тясно свързани в териториален и икономически аспект със съществуващата мрежа от 

металообработващи работилници, доставящи тяхното въоръжение и снаряжение. 

Функциите на тези формирования са разнопосочни – военна защита на населението от 

определен район и нападения в съседни територии с цел грабеж. Вероятно 

тетрадрахмите от Първа македонска област са предоставени с определена политическа 

цел. Укриването на находките в периода от 150-80 г. пр. Хр. свидетелства за наличието 

на продължителни военни конфликти. Те са резултат от съседството на местното 

население с племето скордиски. Депонирането на монетните находки с най-голяма 

концентрация между реките Огоста и Искър е доказателство за военните сблъсъци с 

него. 

Скордиските (на старогръцки език – σκορδίσκοι, на латински език - scordisci) са 

келтско племе, живеещо в 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 

произхода на племето имат сведенията от откритите надписи в Делфи (Гърция) и 

македонския град Европас. В тях скордиските са наречени келти (Делев 2014, 137; 

Домарадски 1984, 91). 

От историческите извори са известни четири галски нашествия срещу земите на 

тракийското племе трибали — 298, 281, 280 и 278 г. пр. Хр. То населява територията на 

днешните Източна Сърбия и Северозападна България. Отсъстват сведения в античните 

извори, че те са проведени от скордиските. Няма информация за историческото 

развитие на тази част от Балканския полуостров през следващите години (Домарадски 

1984, 92).  

Писателят Страбон споменава за скордиски (т.нар. малоскордиски), живеещи на 

изток от р. Морава в територия, която е принадлежала на тракийското племе трибали. 

Келтите съкрушават неговата военна мощ и вероятно налагат своето господство върху 

територията, разположена на запад от река Тимок. Земите, обитавани от него, са богати 

на руда, а металургията в живота на скордиските играе значителна роля (Домарадски 

1984, 92).  

През 179 г. пр. Хр. македонския цар Филип V (221-179 г. пр. Хр.) замисля 

пренасянето на военните действия срещу римската република на територията на 

Италийския полуостров. На скордиските е определена активна роля в предстоящите 

военни операции. Тя трябва да бъде осъществена с бастарните. Етническата им 

принадлежност не е напълно изяснена, но в повечето случаи ги определят като 

принадлежащи на германската общност. След смъртта на Филип V бастарните, които са 

поканени от него, пристигнат в централната му част. Тяхната цел е унищожаването на 

дарданите, чиято етническа принадлежност също не можа да бъде установена със 

сигурност. Те вероятно са с илирийски произход. Бастарните водят три години борба с 

активната помощ на скордиските, но тя завършва с успех за дарданите (Домарадски 

1984, 91-92). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8
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През 168 г. пр. Хр. римската република побеждава Македония, която през 148 г. 

пр. Хр. е трансформирана в провинция. Нейната територия предизвиква интереса на 

скордиските с цел грабеж и добиване на плячка. Първото сведение за военно нашествия 

срещу провинцията се отнася към 141 г. пр. Хр. В продължение на петдесет години 

скордиските са на върха на своята мощ. Те са изявени противници на римската 

република (Домарадски 1984, 92; Николов/Попов/Делев 2011, 784). 

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 прибере телата на загиналите римски легионери. Следва ново нахлуване на 

скордиските, които са съпровождани от отряд меди – племе с тракийски произход. 

Марк Аний успява отново да ги отблъсне (Делев 2014, 137; Николов/Попов/Делев 2011, 

784-785). 

През 114 г. пр. Хр. скордиските побеждават консула Гай Порций Катон, 

управител на провинция Македония. Следващата година те претърпяват поражение от 

консула Гай Цецилий Метел. Няколко години по-късно в тяхната територия е проведен 

военен поход от проконсола Марк Минуций Руф. За победата си той получава триумф в 

Рим. Тя е отбелязана в почетни надписи от Делфи и Европос. Около 100 г. пр. Хр. 

скордиските са победени от провинциалният управител Марк Дидий (Делев 2014, 137; 

Николов/Попов/Делев 2011, 784-786). 

Скордиските заедно с дарданите и медите организират голям поход срещу 

провинция Македония и Гърция. Те ограбват няколко светилища, между които и 

намиращото се в Делфи (Домарадски 1984, 93; Николов/Попов/Делев 2011, 785). През 

86 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, остатъците от които избягали и се поселили при Истрос и островите му“ 

(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. Последното тяхно 

нападение в съюз с тракийското племе дентелети срещу Македония е през 16 г. пр. Хр. 

(Николов/Попов/Делев 2011, 785-786).  

Извършеният преглед на комплектите от въоръжение и снаряжение с включени в 

тях ножове, на монетните находки с времето на тяхното укриване и на известните 

исторически сведения налагат няколко извода. 

Разпространението на комплектите, в което влизат ножове с дъговидно острие, е 

фиксирано с по-голяма сигурност през La Tène D1 - LT D1 с приблизителни граници от 

150-120 г. пр. Хр. до около 80 г. пр. Хр. (Torbov/Anastassov 2008, 95-105, fig. 10). Тези 

хронологически рамки са определени от присъствието на мечове със специфични 

форма и украса на ножниците. Голяма част от екземплярите са разкрити на 

територията, заключена между реките Огоста и Искър. 

Най-голяма е концентрацията от монетни находки именно в тази територия. 

Периодът на укриване също е в приблизителните границите между 150 и 80 г. пр. Хр. В 

техният състав влиза голямо количество от тетрадрахми от Първа македонска област. 

Прегледът на историческата изворова база свидетелства, че установяването на 

скордиските около междуречието на Сава и Драва, води до военни сблъсъци с местното 

тракийско население. Малоскордиските, живеещи на изток от река Морава, завладяват 

част от земите на тракийското племе трибали. След създаването на провинция 

Македония скордиските, застрашават нейното съществуване и влизат последователно в 
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няколко военни сблъсъка с римските войски. През 86 г. пр. Хр. или в началото на 85 г. 

пр. Хр. тяхната военна мощ е сломена. Управителят на Македония Луций Корнелий 

Сципион Азиаген напада скордиските и ги разгромява. 

Съпоставянето на наличната информация дава възможност да бъде формулирано 

следното предположение. След създаването на провинция Македония са установени 

контакти между римската власт и представители на тракийското военизираното 

население от територията между Огоста и Искър. То се състой от отделни семейства, 

голяма част от които са свързани по родов принцип. Мъжете са добре въоръжени и 

формират военни кавалерийски отряди. На тях са предоставени финансови средства с 

цел да се обезпечи даването и за в бъдеще на отпор на келтската инвазия на изток от 

река Тимок и да бъде намален натискът срещу провинцията. Явно тетрадрахмите от 

Първа македонска област, притежаващи голям номинал и значително количество 

сребро, не са влезли в нормални парично-стокови отношения. Те са приемани и 

събирани като богатство, тъй като са отсечени от благороден метал.  

Военните сблъсъци със скордиските водят до отслабването на военната мощ на 

това население. В дългосрочен план се провежда римската политика, определена от 

израза „разделяй и владей“. Тя води до един краен резултат - завоюването на земите, 

включени в днешна Северозападна България. Разпространението на укритите монетни 

находки в различни райони от територията между Огоста и Искър за продължителен 

период от време между 150 и 80 г. пр. Хр. предполага наличието на въоръжени 

конфликти в нейните рамки и отсъствието на единна централизирана власт, установена 

от определени представители на местното военизирано население. Неговата военна 

мощ е отслабена и това обстоятелство вероятно обяснява отсъствието на въоръжение, 

характерно за La Tène D2 - LT D2, намерило разпространение след 80 г. пр. Хр.  

 

 

 

Група Б – монети, укрити след 80 г. пр. Хр.: 

кат. № 5 - монетна находка от Алтимир - укриване: след 31 г. пр. Хр.?, 

(КАРТА 3/1); 

 

кат. № 10 - монетна находка от Буковец - укриване: вероятно около 77-76 г. 

пр. Хр., (КАРТА 3/5); 

 

кат. № 11 - монетна находка от Бърдарски геран - укриване: след 77 г. пр. 

Хр., (КАРТА 3/6); 

 

кат. № 16 - монетна находка Бяла Слатина III - укриване: 90-70 г. пр. Хр., 

(КАРТА 3/8); 

 

кат. № 20 - монетна находка Враца II - укриване: вероятно около 36-31 г. пр. 

Хр., (КАРТА 3/10); 

 

кат. № 25 - монетна находка от Галатин - укриване: 80-75 г. пр. Хр., (КАРТА 

3/12); 

 

кат. № 32 - монетна находка Градешница III - укриване: след 32/1 г. пр. Хр., 

(КАРТА 3/17); 
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кат. № 33 - монетна находка Градешница IV - укриване: след 41-39 г. пр. Хр., 

(КАРТА 3/17); 

 

кат. № 40 - монетна находка от Калиманица - укриване: около 41-31 г. пр. Хр., 

(КАРТА 3/23); 

 

кат. № 61 - монетна находка от Мадан - укриване: 100-70 г. пр. Хр., (КАРТА 

3/36); 

 

кат. № 62 - монетна находка от Медковец- укриване: вероятно около 29-27 г. 

пр. Хр., (КАРТА 3/37); 

 

кат. № 67 - монетна находка от Моравица - укриване: след 32/31 г. пр. Хр., 

(КАРТА 3/40);  

 

кат. № 76 - монетна находка от Рабиша - укриване: след 62 г. пр. Хр., (КАРТА 

3/47); 

 

кат. № 85 - монетна находка Сталийска махала II - укриване: 75 г. пр. Хр., 

(КАРТА 3/51); 

 

кат. № 90 - монетна находка от Тишевица - укриване: след 44 г. пр. Хр., 

(КАРТА 3/54); 

 

кат. № 97 - монетна находка Търнава II - укриване: след 46 г. пр. Хр., (КАРТА 

3/55); 

 

кат. № 100 - монетна находка Якимово I - укриване: 50/46 г. пр. Хр., (КАРТА 

3/57); 

 

кат. № 101 - монетна находка Якимово II - укриване: 32-31 г. пр. Хр.; според 

M. Crawford - 35/31 г. пр. Хр., (КАРТА 3/57). 

Общо 18 монетни находки. 

 

Разпространението на монетните находки също обхваща територията, заключена 

между реките Огоста и Искър. То е очертано:  

в западна посока от кат. № 40 - монетна находка от Калиманица (КАРТА 3/23); 

в източна посока от кат. № 11 - монетна находка от Бърдарски геран, (КАРТА 

3/6); 

в северна посока от кат. № 11 - монетна находка от Бърдарски геран (КАРТА 

3/6) и кат. № 5 - монетна находка от Алтимир, (КАРТА 3/1); 

южна посока от кат. № 67 - монетна находка от Моравица, (КАРТА 3/40). 

Открити са комплекти от въоръжение и снаряжение в райони близки до 

местонамирането на монетите:  

в западна посока – монетна находка с кат. № 33, (КАРТА 3/17) – комплекти с 

кат. № 35 от Добруша, (КАРТА 3/19) и с кат. № 56 от Лесура (КАРТА 3/34); 

в източна посока – монетна находка с кат. № 11, (КАРТА 3/6), – комплект с кат. 

№ 26 от Галиче, (КАРТА 3/13);  
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в северна посока – монетна находка с кат. № 5, (КАРТА 3/1) и с кат. № 11, 

(КАРТА 3/6) - комплекти с кат. №1-4 от Алтимир, (КАРТА 3/1) и с кат. № 26 – 

комплект от Галиче (КАРТА 3/13); 

в южна посока – монетна находка с кат. № 67, (КАРТА 3/40) – комплекти с кат. 

№ 63 от Мездра, (КАРТА 3/38) и с кат. №74 от Паволче, (КАРТА 3/45). 

В един район е местонамирането на монетите от находка с кат. № 5 от Алтимир  

и четирите комплекта от землището на същото село - кат. № 1-4, (КАРТА 3/1). 

От важно значение са монетните находки с конкретизирани периоди на 

укриване:  

в периода 90-70 г.– кат. № 16, 25;  

в периода 41-31 г. пр. Хр. – кат. № 20, 33, 40.  

Откритите монети са: 

римски републикански денари - кат. № 5, 11, 20, 25, 32-33, 40, 90, 97; 

драхми от град Дирахион - кат. № 20, 25, 32-33; 

тетрадрахми от остров Тасос и техни имитации - кат. № 16; 

драхми от град Аполония на Адриатическо море – кат. № 25; 

тетрадрахми от Първа македонска област – кат № 25. 

На запад от река Огоста са намерени няколко монетни находки:  

кат. № 10 от Буковец, (КАРТА 3/5); 

кат. № 61 от Мадан, (КАРТА 3/36); 

кат. № 62 от Медковец, (КАРТА 3/37); 

кат. № 76 от Рабиша, (КАРТА 3/47); 

кат. № 85 от Сталийска махала, (КАРТА 3/51); 

кат. № 100 - Якимово I, (КАРТА 3/57); 

кат. № 101 - Якимово II, (КАРТА 3/57). 

Те са концентрирани в близост до река Цибрица.  

Монетните находки са с периоди на укриване: 

най-ранните - кат. № 61 - монетна находка от Мадан - укриване: 100-70 г. пр. 

Хр., кат. № 10 от Буковец - укриване: вероятно около 77-76 г. пр. Хр. и кат. № 85 - 

Сталийска махала II – укриване 75 г. пр. Хр.;  

останалите в периода 50 г. пр. Хр. - 27 г. пр. Хр. - кат. № 62, 100-101.  

Те се състоят от: 

римски републикански денари - кат. № 10, 62, 76, 85, 100-101; 

драхми от град Дирахион - кат. № 61-62. 

 

 

 

Група В – монетните находки са от І в. пр. Хр. Той включва кратък отрязък от 

време – преди 80 г. пр. Хр. Вероятността те да са укрити по-късно е по-голяма и в 

териториално отношение – тяхното намиране и състав са близки до Група Б: 

кат. № 14 - монетна находка Бяла Слатина I, (КАРТА 4/8); 

 

кат. № 15 - монетна находка Бяла Слатина II, (КАРТА 4/8); 

кат. № 28 - монетна находка от Горна Вереница, (КАРТА 4/15); 

 

кат. № 29 - монетна находка Горни Вадин II, (КАРТА 4/16); 

 

кат. № 44 - монетна находка Койнаре I, (КАРТА 4/26); 

 

кат. № 48 - монетна находка Комощица I, (КАРТА 4/28); 
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кат. № 49 - монетна находка Комощица II, (КАРТА 4/28); 

 

кат. № 88 - монетна находка от Стубел, (КАРТА 4/52). 

Общо 8 монетни находки. 

 

По-голяма част от монетните находки са открити на територията, заключена 

между реките Огоста и Искър. 

Тяхното разпространение е фиксирано:  

в западна посока от кат. № 88 - монетна находка от Стубел, (КАРТА 4/52); 

в източна и северна посоки от кат. № 29 - монетна находка Горни Вадин II, 

(КАРТА 4/16); 

в южна посоки от кат. № 44 - монетна находка Койнаре I, (КАРТА 4/26); 

В състава на находките влизат: 

римски републикански денари - кат. № 29, 44, 88; 

тетрадрахми от остров Тасос и „тасоски тип” - кат. № 14-15, 88; 

драхми от град Дирахион - кат. № 44. 

Западно от река Огоста са открити само римски републикански денари - кат. № 

28, 48-49, (КАРТА 4/15, 28). 

 

Укриването на монетните находки след 80 г. пр. Хр. е свързано с римската 

завоевателна политика и съпротивата срещу нея на тракийското население в днешна 

Северозападна България. Гай Скрибоний Курион е назначен за проконсул на 

Македония. Между 75-73 г. пр. Хр. войските му предприемат поход и достигат 

вероятно по поречието на река Тимок до Дунав (Николов/Попов/Делев 2011, 785). 

Военните действия са показателни за желанието на Рим да завоюва тази част от 

Балканския полуостров и да установи своята граница по течението на реката.  

Намеренията на римската държава са възпрепятствани през следващите години 

от гражданските войни. Военни контингенти от тракийското племе сапеи, ръководени 

от Раскупорис, вземат участие в битката при Фарсала през 48 г. пр. Хр. Те се сражават 

на страната на Гней Помпей. Раскупорис е пощаден от победителя Гай Юлий Цезар. 

След неговото убийство римската република влиза във втора гражданска война. 

Военните действия се водят отново на Балканския полуостров. Републиканците са 

подкрепени по време на битката при Филипи през 42 г. пр. Хр. от подразделения, 

водени от Раскупорис. Неговият брат Раскос се сражава на страната на цезарианците. 

След победата на Марк Антоний и Октавиан Август той спасява Раскупорис, който по-

късно с помощта на Рим се обявява за владетел на Тракия (Делев 2014, 142). В 

историческите извори отсъстват сведения за участието в гражданските войни на военни 

контингенти на трибалите, рекрутирани от територията, заключена между реките 

Огоста и Искър. 

Завоевателната политика на Рим намира конкретен израз след битката при нос 

Акциум на 2 септември 31 г. пр. Хр. Флотът на Марк Антоний и Клеопатра е 

разгромен. Властта е завзета от Октавиан – от 27 г. пр. Хр. той носи името Август 

(Augustus), провъзгласен е за принцепс (princeps) – пръв сенатор и постепенно налага 

своята власт над сената и става главнокомандуващ на римската армия (Иванов 1999, 

17). 

Римското завоевание е осъществено от Марк Лициний Крас (младши), който е 

внук на триумвира Крас, разгромил въстанието, предвождано от Спартак. По време на 

гражданската война той е на страната на Марк Антоний. Преди битката при Акциум се 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
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присъединява към Октавиан и през 30 пр. Хр. е избран за консул заедно с него. През 

същата година Марк Крас е изпратен като проконсул на провинция Македония, 

същевременно 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. бастарните заедно със семействата си и цялата 

покъщнина преминават по замръзналия Дунав. Вероятно към тях се присъединяват и 

даки, част от които населяват десния бряг на реката с техния вожд Котизон. Бастарните 

прекосяват Дунавската равнина и се установяват в Кюстендилското поле. То е 

населявано от денталетите - тракийско племе, което е в съюз с Рим. Марк Крас се 

обявява за техен защитник, започва военни действия срещу бастарните. Той преминава 

с войските си по долините на Тимок и Нишава и навлиза в земите на трибалите. 

Решителната битка с бастарните се състой около устието на река Цибрица. Римляните 

побеждават и Марк Крас убива техният вожд Делдо. Част от бастарните намират 

убежище в крепост, която е превзета със съдействието на гетския цар Ролес, съюзник 

на Рим. Преди настъпването на зимата римските легиони се оттеглят като опустошават 

земите на трибалите (Делев 2014, 142; Иванов 1999, 18-20).  

В началото на следващата година Марк Крас предприема втори поход на юг от 

Стара планина. Римските войски навлизат в земите на гетите, като разгромяват част от 

тях. Гръцките полиси по Северното Черноморие признават властта на Рим (Иванов 

1999, 20).  

Марк Крас проявява качествата на пълководец и настоява да постави взетите 

оръжия от Делдо в храма на Юпитер Феретрий в Рим, да получи правото на триумф и 

да му бъде дадена полагащата се титла император (imperator). Октавиан преценява, че 

управителят на провинция македония е сериозен съперник и преписва успехите му на 

себе си – по негово нареждане са проведени военните действия. Титлата император е 

отказана и церемонията в храма на Юпитер не се състой. Дадена е възможност на Марк 

Крас да триумфира в столицата на 4 юли 27 г. пр. Хр. (Иванов 1999, 20-21). 

Римското завоевание на север от Стара планина продължава и след походите 

през 29-28 г. пр. Хр. То води до създаването на провинция Мизия през 15 г. Нейното 

име не е пряко свързано с тракийското племе мизи и покоряването на тяхната 

територия. Наименованието намира разпространение в римското общество преди 

създаването на провинцията и с него е обозначавана област, която не е прецизирана 

върху територията на север от Стара планина. Октавиян заявява в своята реч пред 

римския сенат през януари 27 г. пр. Хр., че негови и на баща му Цезар са завоеванията 

на Египет, Галия, Панония и Мизия. Тя е произнесена шест месеца преди триумфа на 

Марк Крас в Рим. Той явно вярва, че се сражава с мизите – ръководи се и от карта, 

създадена от Агрипа под ръководството на самия Август, в която названието Мизия е 

установено окончателно. 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 териториалните 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). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
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Комплектите от въоръжение и снаряжение, монетните находки и наличните 

исторически сведения налагат няколко обобщения. 

В комплектите, разкрити между Огоста и Искър, не влизат изделия, изработени 

и използвани със сигурност след 80 г. пр. Хр. Не са открити мечове, притежаващи 

ножици с форма и украса, характерни за (La Tène D2 - LT D2). 

Преобладаващата част от монетните находки са републиканки денари, укрити 

през периода 41 - 31 г. пр. Хр. 

Не са известни историческите събития между похода на римските войски до 

река Дунав през 75-73 г. пр. Хр., предвождани от Гай Скрибоний Курион и войната, 

водена от Марк Лициний Крас през зимата на 29 г. пр. Хр. срещу бастарните. 

Военните стълкновения на територията между Огоста и Искър продължават и 

след 80 г. пр. Хр., за което свидетелства разпространението на укритите монетни 

находки. Вероятен нашественик са отново келтите. Въоръжението и снаряжението не 

търпят съществено изменение. Вероятно са в употреба образци, характерни за La Tène 

D1 - LT D1. След завоевателния поход на Марк Крас през 29 г. пр. Хр. 

съпротивителните сили на местното тракийско население са сломени. Територията 

между реките Искър и Огоста влиза в първоначалните граници на провинция Мизия, 

създадена през 15 г. Тя обхваща  полоса от 20-45 км, разположена на юг от река 

Дунава. Това обстоятелство обяснява запазването и употребата в отделни райони на 

въоръжение и снаряжение, характерни за местното население.  

Наличието на преобладаващото количество от римски републикански денари, 

включени в монетните находки, не може да бъде обяснено единствено с 

икономическото проникване на римската република, предшестващо военното 

завоевание. Отсъства информация за наличието на парично-стокови отношения и 

развитие на местна търговия в обем, които биха довели до натрупването на значителни 

парични средства. Археологическите материали, открити на територията, заключена 

между Огоста и Искър, не свидетелстват за наличието на значим внос на стоки от 

Италийския полуостров. Явно монетите са получавани и събирани като богатство, тъй 

като са от благороден метал – сребро.   

Относно наличието римски републикански денари в монетните находки може да 

бъде изказано следното предположение. Те са предоставени на местното военизирано 

население от представители на политическите групировки по време на гражданските 

войни с цел да бъде осигурено тяхното участие като съюзници. То не е активно, не е 

регистрирано в историческите извори и е невъзможно да се установи със сигурност коя 

политическа сила се е стремяла да привлече на своя страна военни контингенти от 

територията на днешна Северозападна България.  

Местоположението на комплектите от въоръжение и снаряжение и укритите при 

опасност в същите райони монетни находки след 80 г. пр. Хр. е показателно. 

Територията, заключена между реките Огоста и Искър, е арена на непрекъснати военни 

сблъсъци, в които ножовете са използвани като нападателно оръжие. Не е установена 

централизирана власт и династичен център. От наличния изворов материал не може да 

бъде почерпена информация за конкретни политически събития.  

 

 

 

Извършеният анализ е необходим, тъй като най-голяма е концентрация на 

комплектите от въоръжение и снаряжение, в които влизат ножовете с дъговидно 

острие, в Северозападна България и в Olténie и в Transilvania в Румъния. В текстовата 

част е предложен своеобразен модел на изследване. Разгледани са комплектите от 

територията, заключена между Огоста и Искър, като е използвана информацията от 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8
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монетните находки - състав и време на укриване и политическите събития, водещи до 

установяването на римската власт - създаването на провинция Мизия. Тяхното 

съпоставяне води до формулирането на няколко предположения. Те ще бъдат 

потвърдени или отхвърлени след извършването на подобен анализ за комплектите от 

въоръжение и снаряжение, произхождащи от Olténie и Transilvania в Румъния. Ще 

бъдат очертани особеностите в тяхното развитие на територията на север от река Дунав 

до създаването на провинция Дакия. Така ще бъдат доизяснени редица проблеми, 

свързани с възникването, използването и излизането от употреба на ножовете с 

дъговидно острие – важен представител на местното въоръжение. 
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К  А  Т  А  Л  О  Г 

 

 
В каталога 2 е включена информация за комплектите от въоръжение и 

снаряжение, в които влизат ножовете с дъговидно острие. В него са добавени сведения 

за монетните находки от Северозападна България – техните местонамиране и състав. 

Указани са приблизителните хронологически граници на укриване в рамките на II-I в. 

пр. Хр.  

Отбелязани са наименованията на селището, общината и областта, от землищата 

на които произхождат, както и номерата на картите. 

На първо място са поставени комплектите от въоръжение и снаряжения, открити 

в землището на селището. Изброен е техният състава и на всеки от ножовете е посочен 

каталожният номер от каталога на монографията. Отбелязан е авторът и публикацията, 

където те са описани. 

След това е публикувана информацията за монетните находка, произхождащи от 

землището на същото селище. Посочена е запазената информация за местонамиране – 

местност, приблизително разстояние и географска посока от центъра на селото. 

Отбелязани са монетните типове и техният състав. Посочени са хронологическите 

рамки на укриване.  

 

 

 

Алтимир, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 1/1) 

1. Комплект 1: нож, меч, връх от копие и юзда от желязо. Ножът (не е 

включен в каталога на монографията) 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. 

 

2. Комплект 2: нож – кат. № I/1, таблo I/1, връх от копие, гвоздей от апликация 

(умбо) от щит, тока от колан и юзда от желязо. 

Николов 1965, 174-175, обр. 15а-е. 

 

3. Комплект 3: нож с накрайник от ножницата - кат. № I/2, табл. I/2а-б и 

юзда от желязо.  

Николов 1965, 175-176, обр. 17а-г. 
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4. Комплект 4: нож - кат. № 3 и меч от желязо. 

Николов 1965, 177-178, обр. 18а-г. 

 

5. Монетна находка - състав: около 30 римски републикански денари;  

укриване: след 31 г. пр. Хр. ? 

Paunov/Prokopov 2002; IRRCHBulg, № 1; Paunov 2011, 14.2.1; Прокопов 2016, 

кат. № 4. 

 

 

Баурене, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 1/2) 

6. Монетна находка Баурене I - състав: 28 тетрадрахми - Първа македонска 

област; 

укриване: 120-100 г. пр. Хр. 

Герасимов 1967, 187-192; IGCH 503; Prokopov 2012, 2; Прокопов 2016, кат. № 12. 

 

7. Монетна находка Баурене II; местонамиране - м. Новите градини; състав: 

330 римски републикански денари.  

Герасимов 1966, 211; Paunov/Prokopov 2002, № 4; Paunov 2011, 14.2.5; Прокопов 

2016, кат. № 13. 

 

 

Белотинци,  

община Монтана, област Монтана (КАРТА 1/3) 

8. Монетна находка - състав: 23 тетрадрахми - Първа македонска област;  

укриване: 150–125 г. пр. Хр. 

Герасимов 1967, 187; IGCH 508; Prokopov 2012, 4; Прокопов 2016, кат. № 20. 

 

 

Берковица,  

община Берковица, област Монтана (КАРТА 1/4) 

9. Монетна находка - състав: 24 тетрадрахми - Първа македонска област; 

укриване: 150–125 г. пр. Хр.  

Герасимов 1966, 211; IGCH 507; Prokopov 2012, 5; Прокопов 2016, кат. № 25. 

 

 

Буковец,  

община Брусарци, област Монтана (КАРТА 1/5) 

10. Монетна находка - състав: около 1000 римски републикански денари;  

укриване: вероятно около 77-76 г. пр. Хр. 

Герасимов 1937, 320; Crawford 1985, 328; Paunov/Prokopov 2002, № 7; Paunov 

2011, 14.2.8; Прокопов 2016, кат. № 43. 

 

 

Бърдарски геран,  

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 1/6) 

11. Монетна находка - състав: 177 римски републикански денари;  

укриване: след 77 г. пр. Хр. 

Paunov 2011, 14.2.4; Прокопов 2016, кат. № 10. 
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Бъркачево, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 1/7) 

12. Комплект 1: инвентар: нож - кат. № I/9, табло III/1, меч и юзда от желязо. 

Николов 1965, 189, обр. 30а-в. 

 

 

Бяла Слатина, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 1/8) 

13. Комплект 1: нож (отсъства информация за него - не е включен в 

каталога на монографията), връх от копие и юзда от желязо. 

Венедиков, 1957, 189, кат. № 30, обр. 17.  
 

14. Монетна находка Бяла Слатина I - местонамиране - м. Калето; състав: 74 

тетрадрахми – остров Тасос;  

укриване: І в. пр. Хр. 

Мушмов 1915, 272; IGCH 537; Prokopov 2006, 58; Прокопов 2016, кат. № 49. 

 

15. Монетна находка Бяла Слатина II - състав: преобладаващата част са били 

тетрадрахми – остров Тасос;  

укриване: І в. пр. Хр. 

Prokopov 2006, 21; Прокопов 2016, кат. № 50. 

 

16. Монетна находка Бяла Слатина III - състав: известни са 35 тетрадрахми – 

остров Тасос, имитации; 

укриване: 90-70 г. пр. Хр. 

Герасимов 1943, 282-285; Prokopov 2006, 59; Прокопов 2016, кат. № 51. 

 

 

Враняк,  

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 1/9) 

17. Монетна находка - състав: 540 сребърни монети: 9 тетрадрахми – 

македонски владетел Персей (179-168 г. пр. Хр.), 531 тетрадрахми - Първа македонска 

област;   

укриване: 150 г. пр. Хр.  

Prokopov 2012, 124; Прокопов 2016, кат. № 64. 

 

 

Враца, 

община Враца, област Враца (КАРТА 1/10) 

18. Комплект 1: нож - кат. № I/13, табло IV/1 и връх от копие от желязо.  

Николов 1965, 191, обр. 35а-б. 

 

19. Монетна находка Враца I - състав: над 300 сребърни монети: 298 

тетрадрахми - Първа македонска област, 2 тетрадрахми - Втора македонска област; 

укриване: след 149–100 г. пр. Хр.  

Prokopov 2012, 48; Прокопов 2016, кат. № 65. 

 

20. Монетна находка Враца II - местонамиране - м. Извора/Старата могила, на 

5 км северно от центъра на града – днес в рамките на град Враца; състав: около 500 
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сребърни монети, от тях са известни 4 драхми – град Дирахион и 3 републикански 

денара; 

укриване: вероятно около 36-31 г. пр. Хр. 

Paunov/Prokopov 2002, № 132; Paunov 2011, 14.3.107; Прокопов 2016, кат. № 66. 

 

21. Монетна находка Враца ІІІ - състав: 90 драхми – град Аполония и град 

Дирахион;  

укриване:  ІІ-І в. пр. Хр.  

Герасимов 1941, 342; IGCH 617; Прокопов 2016, кат. № 67. 

 

22. Монетна находка от Бистрец (днес квартал на Враца) - състав: тетрадрахми 

- Първа македонска област;  

укриване: 150-120 г. пр. Хр.  

Prokopov 2012, 6. Прокопов 2016, кат. № 27а. 

 

 

Върбешница, 

община Мездра, област Враца (КАРТА 1/11)  

23. Комплект 1: нож (дължина под 20 см - не е включен в каталога на 

монографията), части от ножницата на меч, фрагменти от апликация (умбо) от щит, 

ризница, колан-верижка, шпора и три юзди от желязо, (информацията е почерпена от 

инвентарните книги на РИМ-Враца). 

 

 

Галатин, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 1/12) 

24. Комплект 1: нож - кат. № I/14, табло IV/2, меч, връх от копие и юзда от 

желязо. 

Николов 1969, 14-16, обр. 10. 

 

25. Монетна находка - местонамиране - м. Масурово, на 3 км северозападно от 

селото; състав: 7 драхми – град Дирахион, 3 драхми, - град Аполония, 2 тетрадрахми - 

Първа македонска област, 3 републикански денара; 

укриване: 80-75 г. пр. Хр. 

Grigorova/Prokopov, 2002, 4, 651-679; Paunov, 2011, 14.3.78; Прокопов 2016, кат. 

№ 79. 

 

 

Галиче, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 1/13) 

26. Комплект 1: нож - кат. № I/16, табло IV/3, меч с ножница, 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). 

 

 

Георги Дамяново,  

община Георги Дамяново, област Монтана (КАРТА 1/14) 

27. Монетна находка - състав: над 300 монети - драхми – град Дирахион, 

драхми – град Аполония, няколко тетрадрахми - Първа македонска област;  

укриване: 148-100 г. пр. Хр.  
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Юрукова 1979, 59–65; Prokopov 2006, 104; Prokopov 2012, 65; Прокопов 2016, 

кат. № 80. 

 

 

Горна Вереница,  

община Монтана, област Монтана (КАРТА 1/15) 

28. Монетна находка - състав: римски републикански денари; 

укриване: І в. пр. Хр. 

Герасимов 1937, 320; Paunov/Prokopov 2002, № 22; Paunov 2011, 14.2.21; 

Прокопов 2016, кат. № 86. 

 

 

Горни Вадин  

община Оряхово, област Враца (КАРТА 1/16) 

29. Монетна находка Горни Вадин II - местонамиране - м. Леденика; състав: 

около 150 римски републикански денари; 

укриване: І в. пр. Хр. 

Герасимов 1969, 232; Николов, 1996, 91-92; Paunov/Prokopov 2002, № 23; Paunov, 

2011, 14.2.22; Прокопов 2016, кат. № 89. 

 

 

Градешница, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 1/17) 

30. Монетна находка Градешница I - местонамиране - м. Йовина бара; състав: 

400 тетрадрахми – остров Тасос, 1 тетрадрахма – град Маронея и 30 драхми – град 

Дирахион и град Аполония;  

укриване: ІІ-І в. пр. Хр. 

Герасимов, 1964, 237; IGCH 571; Schönert-Geiss, S.100; Prokopov 2006, 112; 

Прокопов 2016, кат. № 102. 

 

31. Монетна находка Градешница II - състав: 60 тетрадрахми – остров Тасос; 

укриване: ІІ-І в. пр. Хр. 

Герасимов 1955, 602-611; IGCH 538; Prokopov 2006, 113; Прокопов 2016, кат. № 

103. 

 

32. Монетна находка Градешница III - местонамиране - на 2 км западно от 

селото; състав: неизвестен брой римски републикански денари и драхми на град 

Дирахион, запазени са били 6 римски републикански денара, 3 драхми – град 

Дирахион; 

укриване: след 32/1 г. пр. Хр. 

Paunov/Prokopov 2002, № 104; Grigorova/Prokopov 2002, 6; Paunov, 2011, 14.3.81; 

Прокопов 2016, кат. № 104. 

 

33. Монетна находка Градешница IV - местонамиране - Старата могила; 

състав: 12 монети - 9 драхми – град Дирахион и 3 римски републикански денара; 

укриване: след 41-39 г. пр. Хр. 

Grigorova/Prokopov 2002, 6; Прокопов 2016, кат. № 105. 

 

 

Добролево,  
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община Борован, област Враца (КАРТА 1/18) 

34. Монетна находка - състав: тетрадрахми – остров Тасос, включително 

имитации;  

укриване: 110-90 г. пр. Хр. 

Герасимов 1963, 258; IGCH 621; Prokopov 2006, 90; Прокопов 2016, кат. № 112. 

 

 

Добруша, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 1/19) 

35. Комплект 1: два ножа - кат. № I/23, табло V/5 (единият е с дължина под 

20 см - не е включен в каталога), меч с ножница, два върха от копия, апликация 

(умбо) от щит, колан-верижка, шпора и юзда от желязо, (информацията е почерпена от 

инвентарните книги на РИМ-Враца). 

 

 

Долни Вадин, 

община Оряхово, област Враца (КАРТА 1/20) 

36. Монетна находка Долни Вадин I - състав: римски републикански денари; 

укриване: ІІ-І в. пр. Хр. 

Герасимов 1950, 320; Николов 1996, 113-114; Paunov 2011, 14.2.12; Прокопов 

2016, кат. № 115. 

 

37. Монетна находка Долни Вадин II - състав: 700-800 римски републикански 

денари; 

укриване: ІІ-І в. пр. Хр. 

Герасимов, 1959, 334-335; Николов 1996, 113-114; Paunov/Prokopov 2002, № 13; 

Paunov, 2011, 14.2.13; Прокопов 2016, кат. № 116. 

 

 

Долно Озирово, 

община Вършец, област Монтана (КАРТА 1/21) 

38. Монетна находка - местонамиране - м. Черковището; състав: римски 

републикански денари; 

укриване: ІІ-І в. пр. Хр. 

Герасимов 1950, 321; Paunov/Prokopov 2002, № 12; Paunov, 2011, 14.2.11; 

Прокопов 2016, кат. № 118. 

 

 

Згориград,  

община Враца, област Враца (КАРТА 1/22) 

39. Монетна находка - местонамиране - 5 км. югозападно от Враца; състав: 165 

тетрадрахми - Първа македонска област; 

укриване: 120–100 г. пр. Хр.  

Prokopov 2012, 49; Прокопов 2016, кат. № 128. 

 

 

Калиманица,  

(след 1984 г. под водите на язовир Огоста), област Монтана) 

(КАРТА 1/23) 
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40. Монетна находка - местонамиране - м. Гробищата; състав: около 70 римски 

републикански денари; 

укриване: около 41-31 г. пр. Хр. 

Герасимов 1946, 239; Paunov/Prokopov 2002, № 29; Paunov 2011, 14.2. 26; 

Прокопов 2016, кат. № 137. 

 

 

Каменно поле,  

община Роман, област Враца (КАРТА 1/24) 

41. Монетна находка - състав: 2 тетрадрахми - Първа македонска област, 1 

драхма – град Дирахион; 

укриване: 150-125 г. пр. Хр. 

Герасимов 1965, 248; IGCH 501; Prokopov 2012, 74; Прокопов 2016, кат. № 142. 

 

 

Кладоруб,  

община Димово, област Видин (КАРТА 1/25) 

42. Монетна находка - състав: 60 римски републикански денари; 

укриване: ІІ – І в. пр. Хр.  

Герасимов 1964, 237-248; Прокопов 2016, кат. № 149. 

 

 

Койнаре, 

община Червен бряг, област Плевен (КАРТА 1/26) 

43. Комплект 1: нож с накрайник от ножница - кат. № I/34, табло VIII/2a-б, 

меч с 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-г, 14а-б, 15.  

 

44. Монетна находка Койнаре I - местонамиране - м. Прогоня; състав: около 

400 монети: 2 драхми – град Дирахион, 339 републикански денари;  

укриване: І в. пр. Хр.  

Герасимов 1964, 248; IGCH 687; Paunov/Prokopov 2002, № 110; Paunov, 2011, 

14.3. 85; Прокопов 2016, кат. № 151. 

 

 

Комарево, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 1/27) 

45. Комплект 1: нож - кат. № I/35, табло VIII/3, меч, връх от копие, колан-

верижка и юзда от желязо.  

Николов 1965, 183-184, обр. 23а-д. 

 

46. Комплект 2: нож - кат. № I/36, два върха от копия и юзда от желязо. 

Николов 1965, 184-185, обр. 24а-д. 

 

47. Комплект 3: нож - кат. № I/37, табло IX/1, шпора и юзда от желязо. 

Николов 1965, 185, обр. 25а-в. 

 

 

Комощица,  
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община Якимово, област Монтана (КАРТА 1/28) 

48. Монетна находка Комощица I - състав: около 600 римски републикански 

денари;   

укриване: І в. пр. Хр. 

Герасимов 1962, 225-237; Paunov/Prokopov 2002, № 33; Paunov 2011, 14.2.29; 

Прокопов 2016, кат. № 153. 

 

49. Монетна находка Комощица II - състав: римски републикански денари; 

укриване: І в. пр. Хр. 

Юрукова 1979, 59–65; CH IV, № 100; Paunov/Prokopov 2002, № 34; Paunov, 2011, 

14.2. 30; Прокопов 2016, кат. № 154. 

 

 

Косталево, 

община Враца, област Враца (КАРТА 1/29) 

50. Комплекти – неопределен брой: четири ножа, единият е с накрайник от 

ножница - кат. № I/38-41, табла IX/2a-б, 3, X/1-2, три върха от копия и юзда от 

желязо, (информацията е почерпена от инвентарните книги на РИМ-Враца). 

 

 

Краводер,  

община Криводол, област Враца (КАРТА 1/30) 

51. Монетна находка Краводер I - състав: около 100 римски републикански 

денари;  

укриване: ІІ-І в. пр. Хр. 

Paunov/Prokopov 2002, № 36; Paunov 2011, 14.2.33; Прокопов 2016, кат. № 161. 

 

52. Монетна находка Краводер II - състав: около 100 римски републикански 

денари;  

укриване: ІІ-І в. пр. Хр. 

Paunov/Prokopov 2002, № 37; Paunov, 2011, 14.2.34; Прокопов 2016, кат. № 162. 

 

 

Крива бара, 

община Козлодуй, област Враца (КАРТА 1/31) 

53. Комплект 1: нож - кат. № I/42, табло X/3, меч, връх от копие, апликация 

(умбо) от щит и юзда от желязо. 

Велков 1943, 275, обр. 377; Венедиков 1957, 189-190, юзда с кат. № 32. 

 

 

Крушовица 

община Мизия, област Враца (КАРТА 1/32) 

54. Монетна находка Крушовица I - местонамиране - на 3.5 км, югоизточно от 

селото; състав: 200 римски републикански денари; 

укриване: след 104 г. пр. Хр. 

Мушмов 1932, 316; Paunov/Prokopov 2002, № 38; Paunov, 2011, 14.2.35; 

Прокопов 2016, кат. № 170. 

 

 

Лазарово,  
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община Кнежа, област Плевен (КАРТА 1/33) 

55. Монетна находка - състав: 125 сребърни монети - римски републикански 

денари;   

укриване: ІІ-І в. пр. Хр. 

Герасимов 1964, 237–248; Paunov, 2011, 26/137; Прокопов 2016, кат. № 180. 

 

 

Лесура, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 1/34) 

56. Комплект 1: нож (изгубен - не е включен в каталога на монографията), 

меч, връх от копие и юзда от желязо (запазени са само мечът и юздата). 

Николов 1965, 194-195, обр. 41а-б. 

 

57. Монетна находка - местонамиране - м. Ръсовец, 3 км северозападно от 

селото; състав: 15 тетрадрахми - Първа македонска област;  

укриване: 150–125 г. пр. Хр.  

Герасимов 1941, 343; IGCH 504; Prokopov 2012, 25; Прокопов 2016, кат. № 183. 

 

 

Липница,  

община Мизия, област Враца (КАРТА 1/35) 

58. Монетна находка Липница I - местонамиране - в двора на Георги Марков; 

състав: 100 сребърни монети - тетрадрахми от „тасоски тип“, драхми – град Аполония; 

драхми – град Дирахион; 

укриване: ІІ –І в. пр. Хр.  

Герасимов 1964, 237–248; IGCH 499; Grigorova/Prokopov 2002, 10; Prokopov 

2006, 156; Прокопов 2016, кат. № 185. 

 

59. Монетна находка Липница II - състав: тетрадрахми – остров Тасос; 

укриване: ІІ-І в. пр. Хр. 

Герасимов 1964, 237–248; IGCH 570; Prokopov 2006, 157; Прокопов 2016, кат. № 

186. 

 

60. Монетна находка Липница III - състав: 8 тетрадрахми - Първа македонска 

област; 

укриване: 150–125 г. пр. Хр. 

Герасимов 1950, 316–326; Prokopov 2006, 156; Prokopov 2012, 26; Прокопов 

2016, кат. № 187. 

 

 

Мадан,  

община Бойчиновци, област Монтана (КАРТА 1/36) 

61. Монетна находка - състав: драхми - град Дирахион;  

укриване: 100-70 г. пр. Хр. 

Grigorova/Prokopov 2002, 11; Прокопов 2016, кат. № 195. 

 

 

Медковец,  

община Медковец, област Монтана (КАРТА 1/37) 
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62. Монетна находка - местонамиране - м. Ценков геран, 4 км източно от 

селото; състав: 3 драхми – град Дирахион, 82 римски републикански денари; 

укриване: вероятно около 29-27 г. пр. Хр. 

Александров/Белитов 1991, 35-37; Paunov/Prokopov 2002, 12, № 117; Paunov 

2011, 14.3.92; Прокопов 2016, кат. № 207. 

 

 

Мездра, 

община Мездра, област Враца (КАРТА 1/38) 

63. Комплекти – вероятно четири: четири ножа - кат. № I/45-48, табла XI/2-

4, XII/1, четири меча с ножници, 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, 296-297, kat. № 258, 260 -263, 265a-b. 

 

 

Мизия (Букьовци), 

община Мизия, област Враца (КАРТА 1/39)  

64. Комплект 1: нож - кат. № I/49, меч с ножница, връх от копие, апликация 

(умбо) от щит и юзда от желязо. 

Велков 1957, 312, обр. 1-3; Венедиков 1957, 191, юзда с кат. № 43, обр. 13. 

 

65. Комплект 2: нож с накрайник от ножница (отсъства информация за 

формата и размерите, не са включени в каталога на монографията), три върха от 

копия, тока от колан и юзда от желязо.  

Велков 1957, 312-313, обр. 4-7.  

 

66. Монетна находка - състав: 103 римски републикански денари;  

укриване: ІІ-І в. пр. Хр. 

Герасимов 1967, 187-192; Paunov/Prokopov 2002, № 9; Paunov, 2011, 14.2.9; 

Прокопов 2016, кат. № 44. 

 

 

Моравица,  

община Мездра, област Враца (КАРТА 1/40)  

67. Монетна находка - състав: драхми - град Дирахион, републикански денари;  

укриване: след 32/31 г. пр. Хр. 

Paunov/Prokopov 2002, № 119; Grigorova/Prokopov 2002, 13; Paunov 2011, 14.3.94; 

Прокопов 2016, кат. № 221. 

 

 

Мраморен,  

община Враца, област Враца (КАРТА 1/41)  

68. Монетна находка - състав: 8 сребърни – тетрадрахми - Първа македонска 

област, тетрадрахми – остров Тасос;  

укриване: 150–125 г. пр. Хр.  

Герасимов 1964, 239; IGCH 502; Prokopov 2006, 188; Prokopov 2012, 30; 

Прокопов 2016, кат. № 222. 
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Ново село,  

община Ново село, област Видин (КАРТА 1/42)  

69. Монетна находка - състав: 4 елинистически тетрадрахми;  

укриване: ІІ-І в. пр. Хр. 

Герасимов 1938, 450-457; IGCH 540; Prokopov 2006, 205; Прокопов 2016, кат. № 

242. 

 

 

Oряхово, 

община Оряхово, област Враца (КАРТА 1/43) 

70. Комплект 1: нож - кат. № I/53, табло XII/5, меч, връх от копие и юзда от 

желязо (Табло 7/1-4 от монографията). 

Николов 1993, 19-22, обр. 4а-в, 5а-в, 6. 

 

 

Осен, 

община Криводол, област Враца (КАРТА 1/44) 

71. Комплект 1: нож - кат. № I/54, табло XIII/1, меч, връх от копие и юзда от 

желязо (Табло 8/1-4 от монографията). 

Николов 1984, 11; Николов 1990, 21-22, обр. 9а-г. 

 

72. Комплект 2: кат. № I/55, табло XIII/2, меч, връх от копие и юзда от желязо 

(Табло 8/5-8 от монографията). 

Николов 1984, 11; Николов 1990, 22-23, обр. 10а-г. 

 

73. Монетна находка - местонамиране – м. Кюмура; състав: 100 тетрадрахми – 

остров Тасос;   

укриване: 100-80 г. пр. Хр. 

Герасимов, 1955, 604; IGCH 539; Prokopov 2006, 212; Прокопов 2016, кат. № 252. 

 

 

Паволче, 

община Враца, област Враца (КАРТА 1/45) 

74. Комплект 1: нож (не е запазен – не е включен в каталога) с накрайник от 

ножница - кат. № I/59, табло XIII/6 и меч с ножница от желязо.  

Николов 1965, 179-182, обр. 21а-д, 22а-в. 

 

 

Портитовци,  

община Бойчиновци, област Монтана (КАРТА 1/46) 

75. Монетна находка - състав: 9 тетрадрахми - Първа македонска област, 605 

драхми – град Дирахион;    

укриване: 150-125 г. пр. Хр. 

Герасимов 1952, 401; IGCH 505; Prokopov 2012, 101; Прокопов 2016, кат. № 276. 

 

 

Рабиша, 

община Белоградчик, област Видин (КАРТА 1/47) 

76. Монетна находка - местонамиране - брега на езерото; състав - 293 римски 

републикански денари;   



 

378 

 

укриване: след 62 г. пр. Хр. 

Юрукова 1985, 59-60; Paunov/Prokopov 2002, № 55; Paunov 2011, 14.2.53; 

Прокопов 2016, кат. № 283. 

 

 

Рогозен, 

община Хайредин, област Враца (КАРТА 1/48) 

77. Комплект 1: нож - кат. № I/70, табло XVI/1, юзда и две шпори от желязо, 

(информацията е почерпена от инвентарните книги на РИМ-Враца). 

 

 

Соколаре, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 1/49) 

78. Комплект 1: нож - кат. № I/78, табло XVII/3 и меч от желязо. 

Николов 1965, 187, обр. 28а-б. 

 

 

Софрониево, 

община Мизия, област Враца (КАРТА 1/50) 

79. Комплект 1: нож с накрайник от ножница - кат. № I/79, табло XVII/4а-б, 

меч с ножница, два върха от копия, апликация (умбо) от щит и юзда от желязо.  

Николов 1971, 16-20, обр. 9, 11. 

 

80. Комплект 2: нож - кат. № I/80, табло XVIII/1, два върха от копия и юзда от 

желязо. 

Николов 1971, 16-20, обр. 10-11. 

 

81. Комплект 3: нож - кат. № I/81, табло XVIII/2, меч с ножница, два върха от 

копия, юзда и фибула от желязо (Табло 9/1-6 от монографията). 

Николов 1981, 36, обр. 4а-з. 

 

82. Комплект 4: нож - кат. № I/82, табло XVIII/3, меч, два върха от копия 

(единият не е запазен) и юзда (Табло 10/1-4 от монографията). 

Николов 1981, 36-38, обр. 5а-д. 

 

83. Комплект 5: нож - кат. № I/83, табло XVIII/4, меч (не е запазен), връх от 

копие, апликация (умбо) от щит, тока от колан и юзда от желязо (Табло 11/1-5 от 

монографията). 

Николов 1981, 38-40, обр. 6а-ж. 

 

 

Сталийска махала,  

община Лом, област Монтана (КАРТА 1/51) 

84. Монетна находка Сталийска махала I - местонамиране - м. Багачина; 

състав: римски републикански денари;  

укриване: ІІ-І в. пр. Хр. 

Герасимов 1959, 359; Paunov/Prokopov 2002, № 62; Paunov, 2011, 14.2.62; 

Прокопов 2016, кат. № 354. 
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85. Монетна находка Сталийска махала II - местонамиране - м. Багачина; 

състав: римски републикански денари;   

укриване: 75 г. пр. Хр.  

Герасимов 1962, 232; Юрукова/Атанасова 1979, 248-249, № 1-36; Crawford 1985, 

328; Paunov/Prokopov 2002, № 63; Paunov, 2011, 14.2.63; Прокопов 2016, кат. № 355. 

 

86. Монетна находка Сталийска махала III - местонамиране - 2 км северно от 

селото: 7 римски републикански денари; 

укриване: 120-84 г. пр. Хр. 

Бонев/Александров 1996; Paunov/Prokopov 2002, № 64; Paunov 2011, 14.2.64; 

Прокопов 2016, кат. № 356. 

 

 

Стубел, 

община Монтана, област Монтана (КАРТА 1/52) 

87. Комплект 1: нож - кат. № I/85, табло XIX/1, меч с ножница, връх от копие, 

апликация (умбо) от щит, тока от колан и юзда от желязо. 

Александров 1975, 68-72, обр. 1-5.  

 

88. Монетна находка - състав: тетрадрахми - „тасоски тип”, римски 

републикански денари; 

укриване: І в. пр. Хр. 

Юрукова 1982, 62; Paunov/Prokopov 2002, № 128; Prokopov 2006, 292; Paunov 

2011, 14.2.102; Прокопов 2016, кат. № 364. 

 

 

Студено Буче,  

община Монтана, област Монтана (КАРТА 1/53) 

89. Монетна находка - състав: 100 тетрадрахми - Първа македонска област; 

укриване: 150–125 г. пр. Хр.  

Герасимов 1959, 359; IGCH 509; Prokopov 2012, 44; Прокопов 2016, кат. № 366. 

 

 

Тишевица, 

община Враца, област Враца (КАРТА 1/54) 

90. Монетна находка - състав: около 300 римски републикански денари;  

укриване: след 44 г. пр. Хр. 

Paunov/Prokopov 2002, № 68; Paunov 2011, 14.2.70; Prokopov 2012, 46; Прокопов 

2016, кат. № 376. 

 

 

Търнава, 

община Бяла Слатина, област Враца (КАРТА 1/55) 

91. Комплект 1: нож - кат. № I/88, табло XIX/4 и два върха от копия от желязо. 

Николов 1965, 178-179, обр. 19а-д, 20 а-г. 

 

92. Комплект 2: нож с накрайник от ножница - кат. № I/89, табло XIX/5а-б, 

меч с ножница, връх от копие, апликация (умбо) от щит, ризница, тока от колан, 

гривна, юзда и халка от желязо. 

Теодосиев/Торбов 1995, 41-44, кат. № 1-11, обр. 13-19. 
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93. Комплект 3: нож с накрайник от ножница - кат. № I/90, табло XX/1а-б, 

меч с 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. 

 

94. Комплект 4: нож с накрайник от ножница - кат. № I/91, табло XX/2а-б, 

меч с ножница, връх от копие, апликация (умбо) от щит, тока от колан и юзда от 

желязо.  

Теодосиев/Торбов 1995, 46-49, кат. № 22-35, обр. 27-35. 

 

95. Комплект 5: меч с ножница, връх от копие, апликация (умбо) от щит, юзда, 

фибула и четири халки от желязо и бронзови предмети, в комплекта не влиза нож с 

дъговидно острие. 

Теодосиев/Торбов 1995, 49-51, кат. № 36-50, обр. 36-42. 

 

96. Монетна находка Търнава I - местонамиране - м. Върха; състав: 195 

монети:  тетрадрахми - Първа македонска област, тетрадрахми - остров Тасос;    

укриване: 110-100 г. пр. Хр. 

Герасимов 1959, 359; IGCH 506; Prokopov 2006, 300; Prokopov 2012, 117; 

Прокопов 2016, кат. № 386. 

 

97. Монетна находка Търнава II - състав: 55 римски републикански денари;  

укриване: след 46 г. пр. Хр. 

Paunov 2011, 14.2.71; Прокопов 2016, кат. № 387. 

 

 

Чомаковци,  

община Червен бряг, област Плевен (КАРТА 1/56) 

98. Комплект 1: нож - кат. № I/97, табло XXI/4, два върха от копия и сърп от 

желязо.  

Николов 1990, 16-17, обр. 3а-д. 

 

99. Монетна находка - състав: 1500-1600 сребърни и златни монети – 

тетрадрахми - Първа македонска област, тетрадрахми - остров Тасос, тетрадрахми – 

град Маронея, няколко златни статери - Александър Велики;   

укриване: 125-100 г. пр. Хр.   

Prokopov 2012, 58; Прокопов 2016, кат. № 405. 

 

 

Якимово (бивше Прогорелец), 

община Якимово, област Монтана (КАРТА 1/57) 

100. Монетна находка Якимово I - местонамиране - м. Окопа; състав: около 70 

римски републикански денари;  

укриване: 50/46 г. пр. Хр. 

Мушмов 1922, 239; Crawford 1985, 328; Paunov/Prokopov 2002, № 70; Paunov, 

2011, 14.2.72; Прокопов 2016, кат. № 420. 

 

101. Монетна находка Якимово II - местонамиране - м Градище; състав: около 

65 римски републикански денари; 
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укриване: 32-31 г. пр. Хр.; според Crawford - 35/31 г. пр. Хр. 

Герасимов 1955, 602-611; Crawford 1985, 328; Paunov/Prokopov 2002, № 71; 

Paunov, 2011, 14.2.74; Прокопов 2016, кат. № 421. 

 

 

 

Неизвестно местонамиране 

 

102. Монетна находка, Видинско - състав: над 600 - драхми – град Дирахион и 

град Аполония, римски републикански денари;  

укриване: около 90/80 – 70/60? г. пр. Хр. 

Прокопов/Владимирова-Аладжова, 1999, 39, № 377.1–381.5; Paunov 2011, 

14.3.106; Прокопов 2016, кат. № 61. 

 

103. Монетна находка - Враца област I - състав: тетрадрахми – остров Тасос;  

укриване: 120-90 г. пр. Хр.  

Prokopov 2006, 185; Прокопов 2016, кат. № 68. 

 

104. Монетна находка - Враца област II - състав: 67 римски републикански 

денари;  

укриване: 40-28 г. пр. Хр.  

Prokopov 2006, 185; Paunov/Prokopov 2013, 107-130; Прокопов 2016, кат. № 69. 

 

105. Монетна находка - Монтанско I, област Монтана - състав: 140 римски 

републикански денари;   

укриване: 84 г. пр. Хр. 

Crawford 1985, 328; Paunov, 2011, 14.2.41; Прокопов 2016, кат. № 218. 

 

106. Монетна находка - Монтанско II, област Монтана - състав: тетрадрахми - 

Първа македонска област;  

укриване: 125–100 г. пр. Хр. 

Prokopov 2012, 29; Прокопов 2016, кат. № 219. 

 

107. Монетна находка - Монтанско III - състав: 5 драхми – град Дирахион, 25 

римски републикански денари;  

укриване: след 48 г. пр. Хр. 

Grigorova/Prokopov 2002, 15; Прокопов 2016, кат. № 220. 

 

108. Монетна находка - Северозападна България I - състав: 122 тетрадрахми - 

Първа македонска област; 

укриване: 119–80 г. пр. Хр.   

Прокопов 2003, 47–68; Prokopov 2012, 31; Прокопов 2016, кат. № 329. 

 

109. Монетна находка - Северозападна България II - местонамиране – на 

изток от река Огоста; състав: над 121 тетрадрахми - Първа македонска област; 

укриване: 119–100 г. пр. Хр. 

Prokopov 2012, 32; Prokopov, 2013, 39-58; Прокопов 2016, кат. № 330. 
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110. Монетна находка - Северозападна България III - състав: повече от 13 

римски републикански денари; 

укриване: вероятно след 71/70 г. пр. Хр. 

Доткова 2010, 63-70; Paunov, 2011, 14.2. 60; Прокопов 2016, кат. № 331. 

 

111. Монетна находка - Северозападна България IV - състав: над 3000 

тетрадрахми - Първа македонска област; 

укриване: 119–100 г. пр. Хр.  

Прокопов 2016, кат. № 332. 

 

112. Монетна находка - “Хемус”, област Враца - състав: 67 римски 

републикански денари; 

укриване: І в. пр. Хр. 

Paunov 2011, 14.2.24; Paunov/Prokopov 2013, 107-129; Прокопов 2016, кат. № 399. 

 

Тиклач, 

 (местоположението не бе локализирано в Рамките на Северозападна България),  

113. Монетна находка - състав: 160 тетрадрахми - Първа македонска област;  

укриване: 149–100 г. пр. Хр. 

Прокопов 2016, кат. № 375. 
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Списък 1 

 

Карти с местонамирането на комплектите от въоръжение и снаряжение, 

монетните находки и наименованието на селището,  

от района на което произхождат 

 

КАРТА 1 

КАРТА 1/1 - Алтимир, община Бяла Слатина, област Враца; 

комплект 1; комплект 2; комплект 3; комплект 4; монетна находка. 

КАРТА 1/2 - Баурене, община Криводол, област Враца;  

монетна находка Баурене I; монетна находка Баурене II. 

КАРТА 1/3 - Белотинци, община Монтана, област Монтана; 

монетна находка.  

КАРТА 1/4 - Берковица, община Берковица, област Монтана; 

монетна находка.  

КАРТА 1/5 - Буковец, община Брусарци, област Монтана; 

монетна находка. 

КАРТА 1/6 - Бърдарски геран, община Бяла Слатина, област Враца; 

монетна находка. 

КАРТА 1/7 - Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца; 

комплект 1. 

КАРТА 1/8 - Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца; 

комплект 1; монетна находка Бяла Слатина I; монетна находка Бяла Слатина II; 

монетна находка Бяла Слатина III. 

КАРТА 1/9 - Враняк, община Бяла Слатина, област Враца; 

монетна находка. 

КАРТА 1/10 - Враца, община Враца, област Враца; 

комплект 1; монетна находка Враца I; монетна находка Враца II; монетна находка 

Враца ІІІ; монетна находка от Бистрец (днес квартал на Враца).  

КАРТА 1/11 - Върбешница, община Мездра, област Враца;  

комплект 1. 

КАРТА 1/12 - Галатин, община Криводол, област Враца; 

комплект 1; монетна находка. 

КАРТА 1/13 - Галиче, община Бяла Слатина, област Враца;  

комплект 1. 

КАРТА 1/14 - Георги Дамяново, община Георги Дамяново, област Монтана;  

монетна находка. 

КАРТА 1/15 - Горна Вереница, община Монтана, област Монтана; 

монетна находка. 

КАРТА 1/16 - Горни Вадин, община Оряхово, област Враца; 

монетна находка Горни Вадин II.  

КАРТА 1/17 - Градешница, община Криводол, област Враца; 

монетна находка Градешница I; монетна находка Градешница II; монетна находка 

Градешница III; монетна находка Градешница IV. 

КАРТА 1/18 - Добролево, община Борован, област Враца; 

монетна находка. 

КАРТА 1/19 - Добруша, община Криводол, област Враца; 

комплект 1. 

КАРТА 1/20 - Долни Вадин, община Оряхово, област Враца;  

монетна находка Долни Вадин I; монетна находка Долни Вадин II. 
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КАРТА 1/21 - Долно Озирово, община Вършец, област Монтана; 

монетна находка. 

КАРТА 1/22 - Згориград, община Враца, област Враца; 

монетна находка. 

КАРТА 1/23 - Калиманица, (след 1984 г. под водите на язовир Огоста), област Монтана; 

монетна находка.  

КАРТА 1/24 - Каменно поле, община Роман, област Враца; 

монетна находка. 

КАРТА 1/25 - Кладоруб, община Димово, област Видин; 

монетна находка. 

КАРТА 1/26 - Койнаре, община Червен бряг, област Плевен; 

комплект 1; монетна находка Койнаре I.  

КАРТА 1/27 - Комарево, община Бяла Слатина, област Враца; 

комплект 1; комплект 2; комплект 3. 

КАРТА 1/28 - Комощица, община Якимово, област Монтана; 

монетна находка Комощица I; монетна находка Комощица II. 

КАРТА 1/29 - Косталево, община Враца, област Враца; 

комплекти – неопределен брой. 

КАРТА 1/30 - Краводер, община Криводол, област Враца; 

монетна находка Краводер I; монетна находка Краводер II.  

КАРТА 1/31 - Крива бара, община Козлодуй, област Враца; 

комплект 1. 

КАРТА 1/32 – Крушовица, община Мизия, област Враца; 

монетна находка Крушовица I. 

КАРТА 1/33 - Лазарово, община Кнежа, област Плевен; 

монетна находка. 

КАРТА 1/34 - Лесура, община Криводол, област Враца; 

комплект 1; монетна находка. 

КАРТА 1/35 - Липница, община Мизия, област Враца; 

монетна находка Липница I; монетна находка Липница II; монетна находка 

Липница III. 

КАРТА 1/36 - Мадан, община Бойчиновци, област Монтана; 

монетна находка. 

КАРТА 1/37 - Медковец, община Медковец, област Монтана; 

монетна находка. 

КАРТА 1/38 - Мездра, община Мездра, област Враца;  

комплекти – вероятно четири.  

КАРТА 1/39 - Мизия (Букьовци), община Мизия, област Враца;  

комплект 1; комплект 2; монетна находка.  

КАРТА 1/40 - Моравица, община Мездра, област Враца;  

монетна находка. 

КАРТА 1/41 - Мраморен, община Враца, област Враца;  

монетна находка.  

КАРТА 1/42 - Ново село, община Ново село, област Видин;  

монетна находка.  

КАРТА 1/43 - Оряхово, община Оряхово, област Враца; 

комплект 1.  

КАРТА 1/44 - Осен, община Криводол, област Враца; 

комплект 1; комплект 2; монетна находка.  

КАРТА 1/45 - Паволче, община Враца, област Враца; 
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комплект 1.  

КАРТА 1/46 - Портитовци, община Бойчиновци, област Монтана; 

монетна находка.  

КАРТА 1/47 - Рабиша, община Белоградчик, област Видин; 

монетна находка.  

КАРТА 1/48 - Рогозен, община Хайредин, област Враца; 

комплект 1. 

КАРТА 1/49 - Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца; 

комплект 1. 

КАРТА 1/50 - Софрониево, община Мизия, област Враца; 

комплект 1; комплект 2; комплект 3; комплект 4; комплект 5. 

КАРТА 1/51 - Сталийска махала, община Лом, област Монтана; 

монетна находка Сталийска махала I; монетна находка Сталийска махала II; 

монетна находка Сталийска махала III.  

КАРТА 1/52 - Стубел, община Монтана, област Монтана; 

комплект 1; монетна находка.  

КАРТА 1/53 - Студено Буче, община Монтана, област Монтана; 

монетна находка. 

КАРТА 1/54 - Тишевица, община Враца, област Враца; 

монетна находка.  

КАРТА 1/55 - Търнава, община Бяла Слатина, област Враца; 

комплект 1; комплект 2; комплект 3; комплект 4; комплект 5; монетна находка 

Търнава I; монетна находка Търнава II.  

КАРТА 1/56 - Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен;  

комплект 1; монетна находка.  

КАРТА 1/57 - Якимово (бивше Прогорелец), община Якимово, област Монтана; 

монетна находка Якимово I; монетна находка Якимово II.  

 

КАРТА 2, група А  

Забележка: на КАРТА 2 е указано и местонамирането на комплектите от въоръжение и 

снаряжение – за справка списъка на КАРТА 1. 

КАРТА 2/2 - Баурене, община Криводол, област Враца;  

монетна находка Баурене I. 

КАРТА 2/3 - Белотинци, община Монтана, област Монтана; 

монетна находка.  

КАРТА 2/4 - Берковица, община Берковица, област Монтана; 

монетна находка.  

КАРТА 2/9 - Враняк, община Бяла Слатина, област Враца; 

монетна находка. 

КАРТА 2/10 - Враца, община Враца, област Враца; 

комплект 1; монетна находка Враца I; монетна находка от Бистрец (днес квартал 

на Враца).  

КАРТА 2/14 - Георги Дамяново, община Георги Дамяново, област Монтана;  

монетна находка. 

КАРТА 2/18 - Добролево, община Борован, област Враца; 

монетна находка. 

КАРТА 2/22 - Згориград, община Враца, област Враца; 

монетна находка. 

КАРТА 2/24 - Каменно поле, община Роман, област Враца; 

монетна находка. 
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КАРТА 2/34 - Лесура, община Криводол, област Враца; 

комплект 1; монетна находка. 

КАРТА 2/35 - Липница, община Мизия, област Враца; 

монетна находка Липница III. 

КАРТА 2/41 - Мраморен, община Враца, област Враца;  

монетна находка.  

КАРТА 2/46 - Портитовци, община Бойчиновци, област Монтана; 

монетна находка.  

КАРТА 2/51 - Сталийска махала, община Лом, област Монтана; 

монетна находка Сталийска махала III.  

КАРТА 2/53 - Студено Буче, община Монтана, област Монтана; 

монетна находка. 

КАРТА 2/55 - Търнава, община Бяла Слатина, област Враца; 

комплект 1; комплект 2; комплект 3; комплект 4; комплект 5; монетна находка 

Търнава I.  

КАРТА 2/56 - Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен;  

комплект 1; монетна находка.  

 

КАРТА 3, група Б. 

Забележка: на КАРТА 3 е указано и местонамирането на комплектите от въоръжение и 

снаряжение – за справка списъка на КАРТА 1. 

КАРТА 3/1 - Алтимир, община Бяла Слатина, област Враца; 

комплект 1; комплект 2; комплект 3; комплект 4; монетна находка. 

КАРТА 3/5 - Буковец, община Брусарци, област Монтана; 

монетна находка. 

КАРТА 3/6 - Бърдарски геран, община Бяла Слатина, област Враца; 

монетна находка. 

КАРТА 3/8 - Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца; 

комплект 1; монетна находка Бяла Слатина III. 

КАРТА 3/10 - Враца, община Враца, област Враца; 

комплект 1; монетна находка Враца II.  

КАРТА 3/12 - Галатин, община Криводол, област Враца; 

комплект 1; монетна находка. 

КАРТА 3/17 - Градешница, община Криводол, област Враца; 

монетна находка Градешница III; монетна находка Градешница IV. 

КАРТА 3/23 - Калиманица, (след 1984 г. под водите на язовир Огоста), област Монтана; 

монетна находка.  

КАРТА 3/36 - Мадан, община Бойчиновци, област Монтана; 

монетна находка. 

КАРТА 3/37 - Медковец, община Медковец, област Монтана; 

монетна находка. 

КАРТА 3/40 - Моравица, община Мездра, област Враца;  

монетна находка. 

КАРТА 3/47 - Рабиша, община Белоградчик, област Видин; 

монетна находка.  

КАРТА 3/51 - Сталийска махала, община Лом, област Монтана; 

монетна находка Сталийска махала II.  

КАРТА 3/54 - Тишевица, община Враца, област Враца; 

монетна находка.  

КАРТА 3/55 - Търнава, община Бяла Слатина, област Враца; 
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комплект 1; комплект 2; комплект 3; комплект 4; комплект 5; монетна находка 

Търнава II.  

КАРТА 3/57 - Якимово (бивше Прогорелец), община Якимово, област Монтана; 

монетна находка Якимово I; монетна находка Якимово II.  

 

КАРТА 4, група В. 

Забележка: на КАРТА 4 е указано и местонамирането на комплектите от въоръжение и 

снаряжение – за справка списъка на КАРТА 1. 

КАРТА 4/8 - Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца; 

комплект 1; монетна находка Бяла Слатина I; монетна находка Бяла Слатина II. 

КАРТА 4/15 - Горна Вереница, община Монтана, област Монтана; 

монетна находка. 

КАРТА 4/16 - Горни Вадин, община Оряхово, област Враца; 

монетна находка Горни Вадин II.  

КАРТА 4/26 - Койнаре, община Червен бряг, област Плевен; 

комплект 1; монетна находка Койнаре I.  

КАРТА 4/28 - Комощица, община Якимово, област Монтана; 

монетна находка Комощица I; монетна находка Комощица II. 

КАРТА 4/52 - Стубел, община Монтана, област Монтана; 

комплект 1; монетна находка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

395 

 

Списък 2 

 

 

Наименованията на селищата,  

от околността на които произхождат  

комплектите от въоръжение и снаряжение и монетните находки и  

тяхното местонамиране върху картите 

 

Алтимир, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТИ 1/1, 2/1, 3/1, 4/1; 

комплект 1; комплект 2; комплект 3; комплект 4; монетна находка. 

Баурене, община Криводол, област Враца - КАРТИ 1/2, 2/2; 

монетна находка Баурене I; монетна находка Баурене II. 

Белотинци, община Монтана, област Монтана - КАРТИ 1/3, 2/3; 

монетна находка.  

Берковица, община Берковица, област Монтана - КАРТИ 1/4, 2/4; 

монетна находка.  

Буковец, община Брусарци, област Монтана - КАРТИ 1/5, 3/5; 

монетна находка. 

Бърдарски геран, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТИ 1/6, 3/6; 

монетна находка. 

Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТИ 1/7, 2/7, 3/7, 4/7; 

комплект 1. 

Бяла Слатина,община Бяла Слатина, област Враца - КАРТИ 1/8, 2/8, 3/8, 4/8; 

комплект 1; монетна находка Бяла Слатина I; монетна находка Бяла Слатина II; 

монетна находка Бяла Слатина III. 

Враняк, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТИ 1/9, 2/9; 

монетна находка. 

Враца, община Враца, област Враца - КАРТИ 1/10, 2/10, 3/10, 4/10; 

комплект 1; монетна находка Враца I; монетна находка Враца II; монетна находка 

Враца ІІІ; монетна находка от Бистрец (днес квартал на Враца).  

Върбешница, община Мездра, област Враца - КАРТИ 1/11, 2/11, 3/11, 4/11; 

комплект 1. 

Галатин, община Криводол, област Враца - КАРТИ 1/12, 2/12, 3/12, 4/12; 

комплект 1; монетна находка. 

Галиче, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТИ 1/13, 2/13, 3/13, 4/13; 

комплект 1. 

Георги Дамяново, община Георги Дамяново, област Монтана - КАРТИ 1/14, 2/14; 

монетна находка. 

Горна Вереница, община Монтана, област Монтана - КАРТИ 1/15, 4/15; 

монетна находка. 

Горни Вадин, община Оряхово, област Враца - КАРТИ 1/16, 4/16; 

монетна находка Горни Вадин II.  

Градешница, община Криводол, област Враца - КАРТИ 1/17, 3/17; 

монетна находка Градешница I; монетна находка Градешница II; монетна находка 

Градешница III; монетна находка Градешница IV. 

Добролево, община Борован, област Враца - КАРТИ 1/18, 2/18; 

монетна находка. 

Добруша, община Криводол, област Враца - КАРТИ 1/19, 2/19, 3/19, 4/19; 

комплект 1. 

Долни Вадин, община Оряхово, област Враца - КАРТА 1/20; 
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монетна находка Долни Вадин I; монетна находка Долни Вадин II. 

Долно Озирово, община Вършец, област Монтана - КАРТА 1/21; 

монетна находка. 

Згориград, община Враца, област Враца - КАРТИ 1/22, 2/22; 

монетна находка. 

Калиманица, (под водите на язовир Огоста) област Монтана - КАРТИ 1/23, 3/23; 

монетна находка.  

Каменно поле, община Роман, област Враца - КАРТИ 1/24, 2/24; 

монетна находка. 

Кладоруб, община Димово, област Видин - КАРТА 1/25; 

монетна находка. 

Койнаре, община Червен бряг, област Плевен - КАРТИ 1/26, 2/26, 3/26, 4/26; 

комплект 1; монетна находка Койнаре I.  

Комарево, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТИ 1/27, 2/27, 3/27, 4/27; 

комплект 1; комплект 2; комплект 3. 

Комощица, община Якимово, област Монтана - КАРТИ 1/28, 4/28; 

монетна находка Комощица I; монетна находка Комощица II. 

Косталево, община Враца, област Враца - КАРТИ 1/29, 2/29, 3/29, 4, 29; 

комплекти – неопределен брой. 

Краводер, община Криводол, област Враца - КАРТА 1/30; 

монетна находка Краводер I; монетна находка Краводер II.  

Крива бара, община Козлодуй, област Враца - КАРТИ 1/31, 2/31, 3/31, 4/31; 

комплект 1. 

Крушовица, община Мизия, област Враца - КАРТА 1/32; 

монетна находка Крушовица I. 

Лазарово, община Кнежа, област Плевен - КАРТА 1/33; 

монетна находка. 

Лесура, община Криводол, област Враца - КАРТИ 1/34, 2/34, 3/34, 4/34; 

комплект 1; монетна находка. 

Липница, община Мизия, област Враца - КАРТИ 1/35, 2/35; 

монетна находка Липница I; монетна находка Липница II; монетна находка 

Липница III. 

Мадан, община Бойчиновци, област Монтана - КАРТИ 1/36, 3/36; 

монетна находка. 

Медковец, община Медковец, област Монтана - КАРТИ 1/37, 3/37; 

монетна находка. 

Мездра, община Мездра, област Враца - КАРТИ 1/38, 2/38, 3/38, 4/38; 

комплекти – вероятно четири.  

Мизия (Букьовци), община Мизия, област Враца - КАРТИ 1/39, 2/39, 3/39, 4/39; 

комплект 1; комплект 2; монетна находка.  

Моравица, община Мездра, област Враца - КАРТИ 1/40, 3/40; 

монетна находка. 

Мраморен, община Враца, област Враца - КАРТИ 1/41, 2/41; 

монетна находка.  

Ново село, община Ново село, област Видин - КАРТА 1/42; 

монетна находка.  

Оряхово, община Оряхово, област Враца - КАРТИ 1/43, 2/43, 3/43, 4/43; 

комплект 1.  

Осен, община Криводол, област Враца - КАРТИ 1/44, 2/44, 3/44, 4/44; 

комплект 1; комплект 2; монетна находка.  
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Паволче, община Враца, област Враца - КАРТИ 1/45, 2/45, 3/45, 4/45; 

комплект 1.  

Портитовци, община Бойчиновци, област Монтана - КАРТИ 1/46, 2/46; 

монетна находка.  

Рабиша, община Белоградчик, област Видин - КАРТИ 1/47, 3/47; 

монетна находка.  

Рогозен, община Хайредин, област Враца - КАРТИ 1/48, 2/48, 3/48, 4/48; 

комплект 1. 

Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТИ 1/49, 2/49, 3/49, 4/49; 

комплект 1. 

Софрониево, община Мизия, област Враца - КАРТИ 1/50, 2/50, 3/50, 4/50; 

комплект 1; комплект 2; комплект 3; комплект 4; комплект 5. 

Сталийска махала, община Лом, област Монтана - КАРТИ 1/51, 2/51, 3/51; 

монетна находка Сталийска махала I; монетна находка Сталийска махала II; 

монетна находка Сталийска махала III.  

Стубел, община Монтана, област Монтана - КАРТИ 1/52, 2/52, 3/52, 4/52; 

комплект 1; монетна находка.  

Студено Буче, община Монтана, област Монтана - КАРТИ 1/53, 2/53; 

монетна находка. 

Тишевица, община Враца, област Враца - КАРТИ 1/54, 3/54; 

монетна находка.  

Търнава, община Бяла Слатина, област Враца - КАРТИ 1/55, 2/55, 3/55, 4/55; 

комплект 1; комплект 2; комплект 3; комплект 4; комплект 5; монетна находка 

Търнава I; монетна находка Търнава II.  

Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен - КАРТИ 1/56, 2/56, 3/56, 4/56; 

комплект 1; монетна находка.  

Якимово (бивше Прогорелец), община Якимово, област Монтана - КАРТИ 1/57, 3/57; 

монетна находка Якимово I; монетна находка Якимово II.  

 


