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Въведение.  

Целта на дисертацията е да се характеризира културата и 

нейното развитие в границите на днешна Северна България в 

продължение на два века и половина (от средата на II в. пр. Хр. до 

началото на II в. сл. Хр.). Поради използването на археологически 

данни, изследването е ограничено до нейната материална същност. 

Основните задачи, които са поставени за постигането на целта са: 

събиране на наличните към момента данни (археологически, 

нумизматични, епиграфски); подреждането им в хронологическа 

последователност; обособяване на географски и хронологически 

специфики; съпоставяне на археологическите с историческите 

данни. Използваните методи са: картографски; релативно-

хронологически; контекстуален; формално-типологически; 

културно-исторически и процесуален.  

На първо място (в границите на въведението) е дефиниран 

емпиричен феномен, след което е направен опит той да бъде 

поставен в хронологически (основно в Глави от 3 до 8) и 

географски рамки (основно в Глави 9 и 10). Основните изводи са 

представени в Заключение. 

 

Хронологически обхват. Релативна хронология в Европа и 

Балканите.  Периодизация и опит за синхронизиране. 

Хронологически обхват и опити за периодизация 

За долна (начална) хронологическа граница на дисертацията е 

възприето времето около средата на II в. пр. Хр. Причините за това 

са културно-исторически – края на Третата Македонска война и 

трайното стъпване на Римската република на Балканите, и 

археологически – преходът от средно към къснолатенска епоха (ЛТ 

Ц2-Д1) в Източна и Централна Европа. По отношение на 

археологическия запис, този начален период е свързан с появата на 



групата Падя-Спахии(-Панагюрски колонии), която заема 

централно място в научната проблематика за II-I в. пр. Хр. Горната 

(крайна) граница е управлението на император Траян (98-117 г. сл. 

Хр.). То се характеризира с трайно умиротворяване на Долен 

Дунав. Постигнатата стабилност е предпоставка за мащабни 

промени в селищната система, погребалния обред, керамичното 

производство, металообработката, които протичат в хода на II в. 

сл. Хр. и довеждат до трансформиране на старата местна култура в 

провинциално-римска. В поставените хронологически граници 

попадат две епохи, според действащата в България културно-

историческа периодизация – „късноелинистическа“ и 

„ранноимператорска“ епоха. 

 

Относителна хронология в Европа и Балканите 

Изследваният период е обект на интензивни изследвания в 

останалата част на Балканския полуостров и Европа. Традиционно, 

той се изследва в релативно-хронологическа рамка. Използваните 

периодизации във всички географски зони, извън пряката 

Средиземноморска част, са производни на Латенската – Мокроног 

в Западните Балкани, Белград в Сърбия, Падя-Спахии и 

последвалият (гето-дакийски) период в Румъния, Лукашевка-

Поянещ и сарматските периоди в Молдова и Украйна.    

 

Периодизация и опит за синхронизиране 

За да се приравни изследваната зона със съседните 

територии, в дисертацията е направен опит да се изведе 

относителна хронология и за днешна Северна България. Тя се 

състои от две фази с две подфази: 

Фаза I обхваща времето от около средата на II в. пр. Хр. до 

управлението на Август (27 г. пр. Хр. – 14 г. сл. Хр.). Състои се от 



две подфази (Фаза I A и Б), чиято граница може да се постави към 

70/50 г. пр. Хр. Фазата е синхронна с финала на средно и цялата 

къснолатенска епоха (ЛТ Ц2-Д2) и може да се определи като 

„предримска“. 

 Фаза II обхваща ранноимператорската епоха и продължава 

до началото на II в. сл. Хр. Границата между двете подфази (Фаза 

II А и Б) е условна и може да се около и след средата на I в. сл. Хр. 

и да се обвърже със смяната на Юлиево-Клавдиева с Флавиевата 

династия, както и превръщането на Тракия в римска провинция.  

  

 Териториален обхват 

 Дисертацията е ограничена в сравнително добре обособени 

географски граници на юг (Стара планина), изток (Черно море) и 

север (река Дунав). На запад тя достига до днешната държавна 

граница при река Тимок. Географските граници могат да се 

определят като условни, тъй като те не отразяват географското 

разпространение на засвидетелстваната „култура“, преди всичко в 

северна посока, но и в западна. Ограничаването на изследването в 

този обхват е продиктувано от значителното изоставане на 

изследванията в днешна България, спрямо Румъния и Сърбия. 

 

 История и състояние на проучванията в България 

 Проучванията върху изследвания период могат да се 

разделят в няколко историографски етапа, които следват 

историческото развитие на съвременна България, което оказва и 

силно влияние върху тях. 

 Най-ранният историографски етап започва с 

Освобождението и продължава до края на Втората световна война. 

Той се характеризира с първични публикации на редица находки. 

През този историографски етап започва редовното вписване на 



откритите колективни монетни находки, които са един от най-

характерните феномени на изследвания период. Същевременно са 

обнародвани редица епиграфски паметници, които и до днес 

остават основен извор за проникването на Рим през I в. сл. Хр. 

Теренните археологически проучвания могат да се определят като 

ограничени, като при античните обекти е поставян силен акцент 

именно върху епиграфските данни. През този начален етап е 

открито съкровището от Синдел, което е и едно от най-

представителните колективни находки на изследвания период, 

въпреки че датирането му тогава остава неясно. Началните 

проучвания в България могат да се характеризират основно с 

натрупване на емпирични данни. Важно е да се подчертае, че за 

този начален етап е характерно своевременно публикуване на 

новите находки, което не е така характерно за по-късните етапи и 

може да се определи като тяхна слабост. 

 Вторият етап е свързан със специфичен период от 

развитието на съвременна България, който дава отражение и върху 

археологическите изследвания. След Втората световна война 

значително се увеличава броят на изследователите, включително 

във връзка с повсеместното изграждане на музейна мрежа в 

страната. Историографският етап се характеризира с много по-

голям интензитет на теренните проучвания, включително 

спасителни. През него са изготвени първите типологии на 

различни видове материал от късножелязната и римската епоха, 

започват проучванията на знакови обекти, сред които трябва да се 

подчертаят Нове и Ескус. Публикуването на каталози на 

археологическите обекти по области и ежегодното издаване на 

резюмета от проведените разкопки (АОР) могат да се определят 

като изключително важни в развитието на изследванията. Като 

слабост може да се подчертае, че много от проведените разкопки 

остават обнародвани единствено с кратки съобщения, а в хода на 

обработката на материали по настоящата дисертация се оказва, че 

именно през този етап са добити важни данни за изследвания 

период, без да бъдат разпознати. Традиционно археологическите 



изследвания започват или свършват в I в. пр./сл. Хр., което 

намалява възможността да се характеризира и изследва времето на 

постепенно налагане на римската власт в изследваната тук 

територия с произтичащите от този процес последствия за 

местната култура. 

 Съвременният историографски етап започва от края на 80те 

години и продължава до настоящия момент. Най-притеснителната 

негова характеристика е повсеместно унищожаване на 

археологически обекти от иманяри. Етапът се характеризира с по-

малко проучвания в неговото начало – тенденция, която е 

преодоляна в наши дни. През последните тридесет години са 

публикувани редица важни обобщаващи изследвания върху 

селищната система, нумизматичните данни, различни видове 

находки, сред които трябва да се подчертаят фибулите и 

керамиката.  

Проучванията през 2018/2019-2020 г. в Северна България, 

свързани с изграждането на магистрала Хемус, с газопровода 

„Балкански поток“ и трасето на Е79, могат да се обособят като 

последен и съществен (под)етап от проучванията на периода. По 

време на тези мащабни инфраструктурни проекти са частично 

проучени тринадесет обекта, които попадат в хронологическите 

граници на настоящата работа. Бъдещото им публикуване би 

обогатило значително познанията ни за периода.   

 

Актуалност на темата 

Въпреки многобройните изследвания от Освобождението до 

наши дни, периодът от средата на II в. пр. Хр. до началото на II в. 

сл. Хр. остава сравнително неясен. Малкото количество 

публикуван археологически материал, както и общо-исторически 

съображения налагат парадигмата на общ упадък и обезлюдяване 

на изследваната територия. Това се разглежда като следствие от 

келтските нашествия и римската експанзия на Балканите. 



Материалната култура на този период е твърде слабо изследвана в 

сравнение с други теми от древното минало и археология на 

нашите земи: гръцката колонизация, ранноелинистическата и 

римската урбанизация, предримската гробнична архитектура, 

торевтиката и ювелирството (както през римската, така и през 

предримската епоха). Голямото количество натрупани материали, 

тесният спектър на отделните изследвания, както и липсата на 

систематизация обуславят актуалността на дисертацията. 

Същевременно, обнародването на археологическите данни може да 

доведе до преоценка на наложената теза за повсеместен упадък и 

обезлюдяване.  

 

Глава 1. Културна парадигма. Етнос, идентичност, 

акултурация и свързани термини. „Романизация” 

Термините „култура“ и свързаният с него „археологическа 

култура“ са от най-дискутираните в съвременната теоретична 

археология. Въпреки колебанията в дефиницията като култура се 

обозначават всички „екзосоматични“ следи от човешкото развитие 

и дейност. Първоначалният ентусиазъм, свързан с възможностите 

на археологическите култури да се използват като рамки за 

изследване на различни обособени групи, е все по-критикуван в 

новите изследвания. Попадането на територията на днешна 

Северна България в „латенския воал“ на Източна Европа 

допълнително затруднява етническата характеристика. В 

дисертацията културата се разглежда основно като хронологически 

променлив феномен (нестатичен) и е поставен акцент на 

възможностите за обособяване на нововъведения, които водят до 

нейната промяна. 

Тясно свързан с културното развитие на изследвания 

период е терминът „романизация“. През последните години той е 

силно оспорван, основно от постколониални течения в 

археологията, като е направен опит да се замени с акултурация, 

адаптация или креолизация. Въпреки че проблемът и неговата 



характеристика са сложни, в настоящата работа романизацията е 

възприета като сполучлив описателен термин. Тя действително 

отразява адаптацията на местната култура към 

Средиземноморската цивилизация (олицетворена единствено от 

Рим) и по-същество е типичен модел „център-периферия“. В 

дисертацията е предложено  протичането ѝ в пет направления: 1) 

налагане на пазар, който е базиран на монети 2) налагане на 

латински (или гръцки) език 3) налагане на антично по форма и 

организация стопанство и производство 4) налагане на антични 

селищни форми 5) налагане на „метрополитен“ културен и 

социален шаблон. През изследвания период, единствено първото 

направление изглежда протича цялостно и то още с налагането на 

пряка римска власт в края на I в. пр. Хр. и началото на I в. сл. Хр. 

 

Глава 2. Историческо развитие и писмени извори. Северна 

Тракия и Източните Балкани от средата на II в. пр. Хр. до 

началото на II в. сл. Хр. 

 Историческото развитие на елинистическия, но най-вече 

на римския свят, както и отражението му в изследваната 

територия, може да се раздели на четири части, които съответстват 

на предложените в настоящата работа подфази. Те могат да се 

разгледат като постепенно нарастване на влиянието на Рим. 

Първата обхваща времето от края на Третата Македонска война 

(168 г. пр. Хр.) и продължава до края на Митридатовите войни (63 

г. пр. Хр.). Характеризира се със сравнителна нестабилност, 

свързана с въстания в унищожената държава на Антигонидите, 

чести набези с водеща роля на скордиските, както и конфронтация 

с Понтийското царство. Последната може да се подчертае като 

най-значимото събитие в Източните Балкани в първата половина 

на I в. пр. Хр. с очаквано проявление в археологическия запис. 

Категоричната победа на Републиката във войните срещу 

Митридат VI Евпатор я поставя като абсолютен и неоспорван 

хегемон в Източните Балкани. Тази ситуацията отразява втория 

исторически интервал, който продължава до управлението на 

Октавиан Август. Характерно за него е все по-силното 



противопоставяне на популари с оптимати, намерило отражение в 

триумвиратите, войните между цезарианците и републиканците и 

финалния конфликт за Републиката между Октавиан и Марк 

Антоний. Почти всички решителни сражения се провеждат на 

Балканите – Фарсала (48 г. пр. Хр.), Филипи (42 г. пр. Хр.) и 

Акциум (31 г. пр. Хр.). Успоредно с тях в севернотракийската зона 

протича процес на консолидация, осъществен от Буребиста, който 

според античните автори е свързан и с наложени от него промени. 

Този исторически интервал е белязан и от походите на Марк 

Лициний Крас, които довеждат и до окончателната загуба на 

политическа независимост на изследваната област. 

 Следващият исторически интервал обхваща времето на 

Юлиево-Клавдиевата династия. Изследваната територия попада в 

две различни политически формирования – провинция Мизия на 

запад и Тракийската държава на изток (с вероятна граница около 

река Вит). Това разделение трябва да се подчертае като основен 

момент, който може да намери отражение върху археологическия 

запис. Важните исторически събития са преселението на 

трансдунавско население от Елий Кат (по времето на Тиберий) и 

Плавций Силван (по времето на Нерон). Заселените общо 150 000 

души (според писмените сведения) би следвало също да оставят 

отражение, най-вече в селищната система. 

 Последният исторически интервал обхваща времето на 

Флавиите и първите Нерво-Антонини. Началото му е свързано с 

пробиви в лимеса около Гражданската война (68-69 г. сл. Хр.). 

Временната стабилизация при Веспасиан е прекъсната от мощен 

пробив в Долнодунавския лимес през 85 г. сл. Хр., който бележи и 

началото на Дакийските войни. Те са важен момент не само в 

историята на Долнодунавската зона, но и на цялата Империя. 

Въпреки това липсват ясни данни и конкретика за развитието на 

бойните действия. Нахлуванията на даки и техни съюзници на юг 

от Дунав е важен момент, който трябва да се подчертае и който би 

следвало да остави отражение в археологическия запис.  

 

 



 

 

Глава 3. Керамика 

 Керамичните материали съставят най-многобройната 

група находки от изследвания период. В дисертацията са включени 

24 групи, съставени от характерни форми и украси, които носят 

преди всичко хронологическа информация. Забелязват се 

междинни специфики, които обаче са по-скоро единични. 

Характерни за началния период (Фаза I A, втората половина на II – 

първата половина на I в. пр. Хр.) са местната керамика, правена в 

калъп, амфорите с анепиграфни печати, които се откриват основно 

на изток. В западна посока се срещат единични керамични форми 

(най-вече паници с S-виден профил), които могат да се разгледат 

като влияние на керамичната традиция на скордиските върху 

изследваната зона. Извън тези различия, керамичният материал 

може да се характеризира като хомогенен, като не са налични 

сериозни различия с публикуваните материали на север от река 

Дунав. Важна от хронологическа гледна точка е липсата на 

керамика с излъскана (и рисувана) украса в гробове на Падя-

Спахии или синхронни на тях комплекси, което предполага, че 

масовото ѝ производство се отнася към Фаза I Б (втората половина 

на I в. пр. Хр.) и след това. Тази датировка се подкрепя и от 

разпространението ѝ в римските лагери от I в. сл. Хр. 

 Обикновено местната керамика е доминирана от съдове, 

които са правени на ръка – преди всичко на гърнета. За ранния 

период (Фаза I или втората половина на II – I в. пр. Хр.) като 

характерни могат да се посочат съдове с полирана повърхност. 

Гърнетата предоставят малко формални разновидности, като 

обикновено са с биконична форма и профилирани навън устия 

(„лалиевидна“ форма). Техен много специфичен белег, който 

позволява лесното им разпознаване, е липсата на езичести дръжки, 

които са много характерни за предхождащия период. Съдовете 

често са с врязана украса, която обикновено е „сноповидна“ 

(съставена от успоредни линии, нанесени с подобен на гребен 

инструмент). 



 Като обща тенденция в местната керамична традиция 

може да се посочи увеличаването на относителния дял керамика, 

която е правена на колело през Фаза II (I в. сл. Хр.). Почти всички 

съдове са с характерен сив цвят. Формалните им белези (преди 

всичко доминиране на фруктиерите като трапезна форма) ги 

правят добре различими, както от по-ранния период, така и от по-

късния. Забелязва се слабо влияние на Средиземноморието, 

ограничено до имитиране на отделни форми и то рядко (лагинос, 

каликс-чаши, някои римски форми като цедки и трапезни амфори). 

През целия изследван период цедките са изработвани на колело със 

специфична форма, което ги превръща във важна хронологическа 

индикация. 

 Много характерни са Т-образните инструменти 

(„лустратори“). Те се откриват повсеместно в обекти, които се 

датират във Фаза I (втора половина на II – I в. пр. Хр.). Този тип 

находки са много характерни за територията на Румъния, а на юг 

от Стара планина са известни единични случаи.  

 През целия изследван период е засвидетелстван 

ограничен внос в местните селища. В предримската епоха той е 

ограничен в източната част и е представен основно с амфори. 

Луксозна елинистическа керамика е откривана единствено в Русе, 

Сборяново, Провадия и Малък Преславец. През 

ранноимператорската епоха в местни селища се откриват единични 

находки на римски амфори (основно Понтийски и Дресел 2-4). 

Прави впечатление традиционната липса на сигилата, която е 

известна единствено от Монтана, Искър и Гложене. Въздържането 

от употреба на луксозна керамика през I в. сл. Хр. може да се 

посочи като специфичен белег на местната култура. Навлизането 

на италийски и галски изделия изглежда в почти всички случаи е 

свързано с присъствие на римски гарнизони или администрация. В 

дисертацията са включени непубликувани находки от Алмус, 

Рациария, Помодиана, Вършец и Монтана. Находките от 

последния обект са малобройни, но съставят хомогенна група 

италийска сигилата от първата половина на I в. сл. Хр. Предвид 

местонамирането им под съвременния град, следва да се подчертае 

много вероятната локализация на римския лагер при левия бряг на 



река Огоста. Вносната сигилата от I в. сл. Хр. е важен компонент 

при двете ранноимператорски подфази (Фаза II), поради вече 

коментираната смяна на центровете – от Италия (Фаза II A) към 

Галия (Фаза II Б). 

 Керамичната традиция може да се определи като много 

консервативен компонент на културата от средата на II в. пр. Хр. 

до началото на II в. сл. Хр. Тя търпи слаби промени, свързани 

преди всичко с декоративни техники. Сходствата ѝ с материалите 

от днешна Румъния показва изключителна близост между 

населението от двата бряга на река Дунав. 

 

Глава 4. Аксесоари свързани с облеклото 

 Фибулите са хронологически едни от най-индикативните 

находки през разглеждания период. Те могат да се разделят на 

фибули със среднолатенска конструкция, с къснолатенска 

конструкция, едноделни и двуделни фибули, с пружинен и 

шарнирен механизъм. Фибулите са обсъдени в 11 групи, които 

обхващат различни типове, които са преобладаващо вече 

коментирани в литературата. Като характерни за Фаза I A (втората 

половина на II в. пр. Хр. и първата половина на I в. пр. Хр.) са 

разгледани Орля-Маглавит и производните им, възлестите, както и 

няколко варианта на фибули в среднолатенска конструкция. 

Втората половина на I в. пр. Хр. е белязана от фибули в 

къснолатенска конструкция, Йезерине и местен тип с форма на 

лъжица. С началото на римската епоха в изследваната територия се 

разпространяват и чисто римски типове фибули. Най-често 

срещани са вариации на силнопрофилираните, като през втората 

половина на I в. сл. Хр. със сигурност са произвеждани и местни 

типове, сред които са тези с Т-образен (кръстовиден) лък. 

Коланите от изследвания период са обособени в пет 

варианти. Първите два – от верижки с форми на осморки (тип 

Корлате/Панагюрски колонии-Комарево) и четвъртитите токи с 

едно езиче са тясно свързани с групата Падя-Спахии и се откриват 

в нейни гробове. В изследваната територия са засвидетелствани 



богато украсени биметални токи (пафти или тип 2 по Торбов). 

Известни в литературата и като тип Ламинци, те се срещат в своя 

източен вариант, характерен за дакийските общности. През I в. сл. 

Хр. се разпространяват римски типове токи, както и типичните за 

Панония токи с две езичета. 

Торквите могат да се разгледат като местна инсигния. В 

Северна България са засвидетелствани три варианта, означени като 

Борован, Владимирово и Петрохан. Първият намира паралели в 

комплекси още от IV в. пр. Хр. и може да се определи като 

традиционен. Вероятно по-късно развитие представят находките от 

Владимирово и Видин, които според аналогиите си в Сърбия и 

Румъния могат да се отнесат по-скоро към края на I в. пр. Хр. и 

най-вече I в. сл. Хр.   

 Сред гривните най-специфични за изследваното време 

могат да се определят спираловидните. Те съставят и един от най-

характерните компоненти на Дакийския хоризонт от съкровища. 

Изненадващо, броят им от днешна България не е голям, като 

вероятно концентрацията им е основно в Североизточна. През 

периода са популярни и гривни с разминаващи краища, които се 

срещат и във вариант на халки.  

 Обеците също предоставят сравнително ниско 

разнообразие. Най-често срещаният вариант е с така наречените 

„атрофирали“ краища, който намира прототипи в ювелирни 

изделия от класическата и ранноелинистическата епоха. 

Значително по-рядко срещани са обеците с приплеснати краища 

(познати единствено от некропола на Синаговци). Особено 

внимание заслужават златните обеци от гроба при Слатина, чиито 

единствени паралели са на юг от Хемус, където се смятат за 

локален тип, характерен за територията на Августа Траяна. 

Публикуваните находки от Градешница и Крушовица, според 

специфичното си захващане, сходно с Петроханската торква, 

вероятно показват местна ювелирна традиция, характерна за 

Северозападна България. Същото се отнася за масивните гривни от 

непубликуваната колективна находка от Върбица, Врачанско, 



които ясно пресъздават къснокласически тип (Сталийска махала-

Гранитово-Владиня). 

 През целия период доминиращият метал за изработка на 

престижни ювелирни изделия е среброто. През Фаза I А (втората 

половина на II и първата половина на I в. пр. Хр.) повечето от 

изделията са сходни с предметите от Дакийския хоризонт, 

представен с многобройни съкровища на север от Дунав. 

Успоредно с него функционират ателиета, чиято продукция може 

да се определи като характерна единствено за разглежданата 

територия, за което свидетелстват предметите от Челюстница, 

Върбица и Борован. Нововъведение в металообработката през Фаза 

II е появата на предмети от злато. Те остават почти непознати през 

предходния хронологически отрязък. Разпространението им е 

ограничено, основно в Ловешка област – Смочан-Слатина, където 

са открити в изключително богати гробове, съпоставими с тези на 

юг от планината. Местната ювелирна металообработка е един от 

най-устойчивите компоненти на културата, който по-късно 

придава и специфика на провинциалната римска култура, която е 

строго специфична за района. 

 

Глава 5. Въоръжение и конска амуниция 

 Въоръжението включва компоненти, които са тясно 

свързани с латенската, местната и римската традиция. Най-

емблематични и многобройни за изследвания период са латенските 

мечове. Предвид контекстуалните данни за откриването им – 

изцяло в гробове на групата Падя-Спахии, е допуснато, че почти 

всички мечове, независимо от средно или къснолатенската си 

конструкция, са свързани пряко с тази група и са датирани във 

времето на Фаза I A (втора половина на II – първа половина на I в. 

пр. Хр.). Извън тази група трябва да се подчертае липсата на 

мечове и контексти от втората половина на I в. пр. Хр. (Фаза I Б). 

Находките от Смочан, датирани в първата половина на I в. сл. Хр. 



(Фаза II A) предоставят известна възможност да се допусне, че 

този тип въоръжение е произвеждано нетипично дълго време в 

изследваната територия. 

Успоредно с тях в гробовете са откривани криви ножове, 

които могат да се подчертаят като един от най-характерните белези 

на местната култура. Те, както и копията, са задължителен 

компонент на гробовете (включително извън групата Падя-

Спахии) и се срещат дори през Фаза II (I в. сл. Хр.). 

Основно в Северозападна България се откриват умба на 

щитове. Те са доминиращо от къснолатенски тип (с кръгла форма и 

вариации на калотата). Предвид контекстуалните данни и 

паралелите им извън изследваната територия, те могат да се 

определят като много характерни за времето на Фаза I A (втора 

половина на II – първа половина на I в. пр. Хр.). Разгледани са 

ограничените данни за лентести умба, които са характерни за 

среднолатенската епоха. Към настоящия момент датирането им в 

изследвания период може да се определи като несигурно и е 

допусната възможност те да съставят по-ранен хоризонт гробове, 

предхождащ времето на Падя-Спахии.  

Освен щитове, защитното въоръжение включва ризници и 

шлемове. Местни ризници са засвидетелствани основно в гробове 

от Фаза I A (втора половина на II – първа на I в. пр. Хр.), като 

трябва да се подчертае липсата на шлемове, свързани с местната 

култура. През ранноимператорската епоха са известни единични 

находки на трите основни вида ризници, които произхождат от 

обекти, свързани с римската армия.  

Конската амуниция съставя изключително многобройна 

група, която подобно на останалите елементи на въоръжението, се 

концентрира хронологически във Фаза I A (втора половина на II и 

първа на I в. пр. Хр.). Предимно в гробове се откриват 

специфичните юзди от тип Вернер 16 с едно единствено 

изключение в Русенско на следващия тип в същата типология. 

Особено внимание заслужава една малка група елементи на 



конската амуниция, която има точни паралели в Североизточното 

Черноморие. Тя се състои от нагръдници и прочелници, които са 

добре познати от така наречените „странни комплекси“ в 

късноскитска/ранносарматска среда. Находките от Северна 

България произхождат от гробове при Търнава и Коиловци, а в 

Румъния са известни единствено от един гроб в некропола при 

Зимнич. С аналогичен произход вероятно са фалерите със свастики 

и човешки глави (тип Бубуеч). Наличието на 

късноскитски/ранносарматски елементи е изненадваща и вероятно 

се дължи на контакти по време на Първата Митридатова война, 

когато се датират гробните комплекси. 

 

Глава 6. Торевтика и метални съдове 

През разглеждания период са засвидетелствани различни по 

своята форма и предназначение метални съдове, които могат да се 

определят като изделия на торевтиката. Те са изработвани от медна 

сплав и сребро. Според произхода си могат да бъдат обособени 

като елинистически, римски (на Републиката и на Империята) и 

местно производство. 

Като категорични елинистически изделия могат да се 

определят мастосите, като е възможно и местното им имитиране, 

свързано с добавяне на изображение на конник върху външната 

страна на съдовете.  

Значително по-многобройна група съставя вносът от 

Републиката. Тя включва ситули (от типове Егерс 20 и Костещ-

Тилишца), кани (от тип Егерс 122/Пиатра Нямц и Галарате) и 

трули (от тип Егерс 130/Аулесфорд). Към настоящия момент в 

българската литература липсват коментари върху наличието на 

внос от Републиката. Предметите постъпват синхронно с най-

интензивното навлизане на монети (Тасос и I Македонска област, 

през края на II и началото на I в. пр. Хр.).  



През I в. сл. Хр. всички метални съдове са свързани с Рим. 

Предложеното ново четене на печата върху трулата от Багачина 

(като  ALIEN FECI) предоставя продукция на неизвестна до 

настоящия момент работилница. Предвид характерната форма на 

предмета (тип Егерс 131-134; Петровски II-III) той може да се 

датира в управлението на Август или най-късно Тиберий и е един 

от най-ранните импорти от времето на принципата. Особено 

внимание заслужава колективната находка от трули, открита при 

Лом, която остава непубликувана, но според производствения 

печат P CIPI POLIBII нейното укриване може да се датира в 80те 

години на I в. сл. Хр. 

Местните съдове се срещат по-скоро по изключение. Освен 

споменатата група мастоси с конници, която се среща единствено в 

Северна България, като местни могат да се определят фалерите от 

Галиче и Якимово. Като вторично изкована кана Галарате следва 

да се определи „съдинката“ от колективната находка в м. Ливадето 

при Якимово. 

Времето на II в. пр. Хр. – началото на II в. сл. Хр. е свързано 

с много интензивно укриване на колективни находки от 

благороден метал в района на Долен Дунав и най-вече на север от 

него. Разгледаните предмети могат да се отнесат към двете групи 

депозити, характерни за този период – Дакийски (втора половина 

на II – начало на I в. сл. Хр.) и Баре-Текия (последна третина на I – 

начало на II в. сл. Хр.). В територията на Северна България са 

укрити 17 депозита (Бохот, Видин, Върбица, Галиче, Градешница, 

Крушовица, Лом, Синдел, Челюстница, Якимово-Ливадето, 

Якимово-2, Владимирово, Гарван, Малък Поровец, Петрохан, 

Попкралево, Чомаковци). Включването на Малък Поровец, 

Попкралево, Владимирово и Гарван е условно, тъй като се състоят 

от един предмет, което вероятно се дължи на случайното им 

откриване. Първата група (на Дакийския хоризонт) е относително 

стандартна, но в изследваната територия се откриват единични 

предмети (Върбица, Челюстница), които са характерни единствено 

за Северна България. Хоризонтът Баре-Текия (Видин, Лом, може 



би Якимово-2, което е непубликувано) е свързан с Дакийските 

войни на Домициан и е ясно свидетелство за сътресения в 

западната част на Северна България. 

 

 

Глава 7. Монети и монетни съкровища 

Нумизматичните данни, твърде обилни през разглеждания 

период, са били и основния фокус на проучванията за времето от 

средата на II в. пр. Хр. до началото на II в. сл. Хр. В литературата 

има информация за общо 263 колективни монетни находки, които 

са открити между Долен Дунав и Стара планина и се отнасят към 

изследвания тук период. 

Монетите, които са включени в настоящата работа, 

обхващат емисии на Тасос, I и II Македонска област, Аполония, 

Дирахиум, Одесос, Месамбрия, на Митридат (много рядко), 

местни имитации, Атически в нов стил (много рядко), денари на 

Републиката и монети на принципата. Те могат да бъдат разделени 

на четири групи, които отразяват географски и хронологически 

специфики: (1) елинистически, (2) републикански, (3) 

императорски и (4) местни.  

Вероятно най-рано започва отсичането на тетрадрахмите на 

Тасос и Маронея. Монетите на Маронея с Дионис спасител 

започват да се секат след 148 г. пр. Хр. Тасоските монети се 

разделят на „оригинални” и така наречения „Тасоски тип”, който е 

сечен от римската администрация в провинция Македония. 

Циркулацията им се поставя до около края на Първата и Втората 

Митридатова война, тоест разпространени са до около 75/70 г. пр. 

Хр. 

Малко по-късно започва отсичането на тетрадрахми на 

Македонските области, като най-значимите за Северна България, 

тези на I област, вероятно дебютират около 146 г. пр. Хр. 

Депозирането им в разглежданата област се отнася след масовото 



разпространение на Тасоските тетрадрахми, които на юг от Хемус 

се срещат и по-късно. Тетрадрахмите на I Македонска област са 

най-често срещания монетен тип между Дунав и Стара планина. Те 

могат да се определят като една от спецификите на 

Долнодунавската зона, като в същото време трябва да се отбележи 

много ограниченото им разпространение в територията на днешна 

Сърбия, подобно на Тасоските. Концентрацията на тетрадрахмите 

на I Македонска област в Централна Северна и Северозападна 

България отговаря на компактната група кремации с латенско 

въоръжение или група Падя-Спахии. В литература наскоро беше 

коментирана връзката им и възможността монетите да се 

интерпретират като римска субсидия. Известно потвърждение 

предоставят и бронзовите републикански съдове, които също се 

срещат основно в територията на групата. По отношение на най-

ранната подфаза (втората половина на II и първата на I в. пр. Хр., 

Фаза I A) трябва да се подчертае, че монетите са от тежки 

номинали (преди всичко тетрадрахми). 

След тези емисии започва постъпване на драхми на 

Аполония и Дирахион. Двата града са стари колонии на Коринт. 

През III в. пр. Хр. двата полиса търсят съюз с Римската република 

срещу Македония. От този момент те се ползват със статут на 

протекторат, което предопределя просперитета им през 

следващите столетия. Тези монетарници засилват продукцията си 

около Митридатовите войни, но най-вече по времето на първия 

Триумвират, като секат до около средата на I в. или до 40 г. пр. Хр. 

Времето на масовото им разпространение съвпада с това на 

републиканските денари. Важно е да се отбележи, че за разлика от 

предходните монети, те са значително по-леки (3,3 г) и теглото им 

е по-близо до римските емисии (но по-ниско). Тези монети 

представляват и основната монетна маса в средата на I в. пр. Хр., 

когато изглежда те попадат en masse и в територията на 

скордиските. 

В първите десетилетия на I в. пр. Хр., успоредно с 

тетрадрахмите, в източната зона са засвидетелствани монети на 

Митридат VI Евпатор и съюзните му Понтийски градове. Според 

Ив. Карайотов възстановяването на монетосеченето на Одесос се 



отнася към финала на II в. пр. Хр., като печатите са изработвани от 

месамбрийски гравьори. Голямото количество тежки монети, 

които сече градът се обвързва с нуждата от сребро, с което да се 

обезпечат наемници за Митридатовите войни. Понтийски монети 

могат да се разгледат като ясно свидетелство за 

противопоставянето на Републиката и Понтийското царство и 

търсенето на съюзници на Балканите през първите десетилетия на I 

в. пр. Хр. 

След Митридатовите войни, заедно с монетите на Дирахион 

и Аполония, в зоната започва широкото навлизане на 

републикански денари. Към момента в територията, която е 

заключена между Долен Дунав и Стара планина са известни над 10 

000 републикански денари, като бройката им несъмнено е била 

много по-голяма, предвид случайния характер на почти всички 

находки. За разлика от по-ранните емисии, които съставят 

единствено колективни находки, денарите се срещат и в селища. 

Най-късната група е съставена от легионните монети на Марк 

Антоний. Колективните находки, чието укриване трябва да се 

свърже с тези монети имат изявена концентрация в Монтанско, 

като трябва да се подчертае близостта с разказа на Касий Дион и 

най-вече посочването на река Цибрица. Откриването на 

колективни монетни находки, с най-късни легионни монети на 

Марк Антоний, към настоящия момент обаче не може да се 

разглежда като индикация за терминиране на живота в селищата в 

зоната. За това свидетелстват разкопките на Якимовското градище, 

в границите на което е укрита такава находка, но обектът 

предоставя римски внос и монети от I в. сл. Хр. и явно е 

продължил да функционира (дори да е пострадал при кампанията 

през 29 г. пр. Хр.). 

През ранноимператорската епоха (I в. сл. Хр.) се забелязва 

рязка промяна в циркулиращите монети. За разлика от 

предходното време, вероятно още по времето на Август, започват 

да се откриват дребни номинали, които могат да се разгледат като 

свидетелство за пазар, базиран на монети. Това е една от най-

ясните промени, които са настъпили с римската експанзия, като 

изглежда, че изключително бързо е наложена новата пазарна 



практика. Тя е изместила старото натурално стопанство, вероятно 

свързано с бартерен обмен. Докато на запад навлизат римски 

асове, в Североизточна България се откриват монети, които са 

сечени от Тракийското царство, което изглежда успоредно с Рим 

налага новите порядки. Като основен проблемен момент могат да 

се подчертаят така наречените монети с мизийски контрамарки 

(TICA с вариации). Въпреки наложената теза за засилването на 

монетната маса през втората половина на I в. сл. Хр., поне по 

отношение на местните селища, трябва да се посочи, че 

проучванията разкриват малко монети след управлението на 

Клавдий. Това е добре видимо при разкопките на Расово-2, където 

най-късните монети са на този император, но фибулите 

свидетелстват за значително по-късно функциониране на селището 

(до около края на века). Сходна е ситуацията в Алмус (в неговия 

пласт ALMVS I), лагер който според настоящите данни е 

възникнал след средата на I в. сл. Хр., където са открити едва три 

монети на Флавиите, но значително количество контрамаркирани 

монети (от типа TICA). Поради тези съображения мизийските 

контрамарки могат да се посочат като характерно явление за 

монетната циркулация в (Горна) Мизия през втората половина на I 

в. сл. Хр. 

Един от най-дискутираните въпроси, свързан с монети от 

изследвания период, са местните имитации на тетрадрахми на 

Филип II, Александър III и Филип III Аридей. Монетите от този 

тип се означават като „източно келтски“ или „дакийски“, според 

преференциите на отделните автори (най-често от типовете 

Въртежу-Букурещ или Сателкопфпферд). При картирането на 

находките е видима концентрацията им в зони, където навлизането 

на тежки сребърни монети е слабо представено (преди всичко 

Русенско, Търновско, части на Врачанско). Това позволява 

специфичните монетни типове да се интерпретират като опит да се 

акумулира престижна стока от общности, които не са можели да си 

я набавят от външни източници. Монетите отразяват обща 

естетическа и художествена тенденция и трудно могат да се 

използват за етнически идентификатор. 



През Фаза I A (втората половина на II в. пр. Хр. и първите 

десетилетия на I в. пр. Хр.) са укрити 150 колективни находки. 

Това е и времето на най-интензивно депозиране, като трябва да се 

подчертае големият брой местонамирания, който предполага и 

голям брой реципиенти на монетите. Като основна причина за 

проникването им може да се посочи Първата Митридатова война и 

опитите на Републиката да намали натиска срещу провинция 

Македония и най-вече да се осигури противник в района на Долен 

Дунав срещу скордиските. 

През Фаза I Б (до края на I в. пр. Хр.) са укрити 74 

колективни находки. Те са не само по-малко като брой, но и 

съставени от по-леки номинали (драхми и денари). Освен 

традиционния опит за осигуряване на спокойствие вероятна 

причина за постъпването на монетите е търсенето на съюзници при 

протеклите граждански войни – Цезар срещу Помпей, 

цезарианците срещу републиканците, Октавиан срещу Марк 

Антоний. Голямото количество монети на последния, които се 

откриват в изследваната територия, вероятно са и истинската 

причина за походите през 29-28 г. пр. Хр. 

През Фаза II (до началото на II в. сл. Хр.) интензитетът на 

укриване рязко намалява. Хронологически депозитите се 

концентрират в първите десетилетия на I в. сл. Хр. и края на същия 

век/началото на следващия. Вероятно почти всички находки са 

свързани с пробиви в Долнодунавския лимес, като трябва да се 

подчертаят находките укрити около управлението на Домициан. Те 

се концентрират в Северозападна България и са силен аргумент в 

ползва на тезата, че основният театър на бойните действия на 

Дакийските войни е бил в Горна Мизия. 

 

Глава 8. Епиграфски паметници 

Към изследвания период се отнасят 59 надписа. От 

настоящата работа са изключени паметниците от епиграфския 

архив на Одесос, както и по-голямата част от тези на 

Дионисополис. Въпреки, че те съдържат важна информация за 



развитието на двата полиса през периода, по същество нямат 

отношение към историческото и културното развитие на 

вътрешността.  

Надписите могат да се разделят на гръцки и латински, като 

доминиращи са вторите. Почти всички се отнасят към Фаза II и са 

свързани с римската култура и администрация, и нейното 

разпространение между Стара планина и Дунав през I в. сл. Хр. 

Гръцките надписи са изцяло свързани с тракийски стратези.  

Те отразяват оказани им почести от Черноморските градове (преди 

всичко Дионисополис) и изграждане на светилища в подвластните 

им стратегии. Вероятно с преустройство на старо селище е свързан 

надписа от Тиризис. 

Латинските надписи могат да се разделят на строителни, 

надгробни и дипломи. В дисертацията е включен един нов надпис 

от Вършец, за който е допуснато, че отразява икономически 

интерес на римска фамилия (Фуфиция) в богатия на руда район. 

Два новооткрити надписа от Лом дават основание лагерът да се 

свърже с пребиваване на конна част след средата на I в. сл. Хр. 

Разпространението на латински надписи е преди всичко по лимеса, 

в непосредствена близост до него и по теченията на някои по-

големи реки (в Плевенско и Търновско). Най-изявена 

концентрация имат легионните лагери при Ескус и Нове, като 

трябва да се подчертае малкия брой от Рациария. Важен момент са 

дипломите, издадени на лица, вероятно родени в територията на 

днешна Северна България, които обикновено са с посочен 

„дакийски“ произход. Възможно е те да са от преселените от Елий 

Кат и Плавций Силван, но не може да се изключи възможността 

цялото население да е обозначавано като дакийско.  

Малкият брой надписи, свързан изцяло с чужда 

администрация (основно римска), може да се разгледа като ясно 

свидетелство, че лапидарната традиция не намира прием сред 

местното население през цялата ранноимператорска епоха.  

 

Глава 9. Некрополи и погребален обред 



Към настоящия момент има информация за 117 гроба, 

намиращи се в 75 некропола. Извън тази бройка е Синаговци, 

където са проучени над 130 гроба от I в. сл. Хр., което го превръща 

в един от най-големите некрополи от периода на Балканите 

изобщо. Отделно от гробовете са разгледани „нетрадиционните“ 

гробове. 

Редовните гробове са разделени в три хронологически 

групи: Падя-Спахии и тяхното време (Фаза I А, втора половина на 

II в. пр. Хр. и първа половина на I в. пр. Хр.), Смочан (Фаза II А, 

първа половина на I в. сл. Хр.) и Дългопол-Слатина (Фаза II Б, 

втора половина на I в. сл. Хр.). Третирането на човешките останки 

и в трите групи е кремация. Към настоящия момент не са известни 

гробове от втората половина на I пр. Хр., подобно на обширни 

територии в Източна Европа. Обяснението на този феномен се 

търси в надрегионално явление, довело до съществени промени в 

третирането на човешките останки, които не оставят 

археологически запис.  

Най-ранните гробове са свързани с групата Падя-Спахии и 

съставят най-голям брой некрополи. В дисертацията под Падя-

Спахии са обединени гробове с пълен комплект въоръжение (и 

най-вече наличието на щит). Подложени на този критерий те 

получават ясно географско измерение в днешна Северозападна 

България – на запад от р. Вит, но и на изток от р. Цибрица/Огоста. 

Обикновено гробовете представляват кремация на място, под 

могила. Могилният насип е издигат само за един гроб (с едно 

изключение при Търнава), не е засвидетелствано преизползване на 

по-ранни насипи. Всички могили са с малък размер. Вероятно част 

от гробовете са били плоски, но трябва да се подчертае 

несигурността на тези комплекси, които обикновено попадат в 

дворове или селскостопански имоти. Повечето погребения са 

извършени с кремация на място, но се срещат и урнови, основно в 

северозападната част на групата. Като женски гробове могат да 

бъдат определени единствено някои от землището на Алтимир – 

Зърнени храни (заради наличието на четири фибули и пафта) и 

Дръндарска кошара (заради наличието единствено на дакийски 

чаши). Групата е свързана с келти, бастарни и даки. Най-



наложената теза за формирането ѝ са близки контакти със 

скордиски и походи на юг (към провинция Македония). В 

дисертацията е застъпена по-новата теза, прокарана в българската 

литература, че групата Падя-Спахии трябва да се свърже с местна 

племенна общност, която е вероятен противник на скордиските. 

Рязката ѝ поява след средата на II в. пр. Хр., както и рязкото ѝ 

прекъсване в първите десетилетия на I в. пр. Хр., са свързани с 

римско субсидиране. За това свидетелства и проникването на 

тетрадрахми, както и луксозни римски стоки в географските 

граници на Падя-Спахии. Възможното обяснение за това са опити 

да се намали натиска към Македония, да се привлече съюзник по 

време на Митридатовите войни или да се създаде източен 

противник на доминиращите през периода в Северните Балкани 

скордиски. Изчезването на Падя-Спахии в хода на I в. пр. Хр. 

вероятно се дължи на наложената римска хегемония, 

ликвидирането на скордиския потенциал след похода на Сципион 

Азиаген или дори промените, които са осъществени от Буребиста. 

Големият брой гробове, групирани в близки некрополи, вероятно 

отразява едно силно децентрализирано общество. 

Отделно от Падя-Спахии са разгледани „източните 

кремации“. Те съставят далеч не толкова хомогенна група, като 

част от гробовете имат подчертана близост със северозападните – 

Виноград, Долец, Езерче, Камбурово и Лесичери. Сходството е в 

наличието на латенски меч, но трябва да се подчертае липсата на 

умба на щитове на изток от Вит (освен при Камбурово и 

Виноград). Тези гробове могат да се свържат с движение от запад 

на изток или влияние върху погребалния обред. По-характерно за 

гробовете на изток е наличието на престижни стоки, както е добре 

видимо при Могила 8 край Брестовица и разрушените гробове при 

Кемер дере. Източните кремации включват и „скромни“ комплекси 

– Горско село, Могила 4 при Брестовица и вероятно Свещари.  

Отделно са разгледани гробовете в района на днешен Ловеч. 

Някои от тях са необичайно богати (Дойренци), докато при други е 

несигурно отнасянето им към периода – Могила 1 при Брестница и 

новопроучената могила при Каленик. Наличието на лентести умба 

на щитове, както и на среднолатенска фибула при Брестница, са 



възможни индикации за хоризонт от гробове, който предхожда 

Падя-Спахии и вероятно отразява първата половина на II в. пр. Хр. 

Началото на римската епоха (първата половина на I в. сл. 

Хр., Фаза II A) е представено в некропола при Смочан (Първата 

могила, Могила 4 и вероятно Пъдарската). Въпреки наличието на 

предмети от императорската епоха, в част от тези комплекси е 

засвидетелствано наличието на предмети, които са характерни за 

времето на Падя-Спахии (латенски мечове и кръгло умбо за щит). 

Същевременно гробовете показват ясна връзка със започналия 

„хоризонт с пищни гробове“ от I-II в. сл. Хр., добре представен на 

юг от планината. 

Последната подфаза (Фаза II Б) може да се разгледа като 

пряко продължение на Смочан. Освен продължилото 

функциониране на този некропол, към „богатите“ римски гробове 

трябва да се добавят Дългопол, Слатина (Могила 10), Тутраканци и 

Щипско. Географското им разпространение е в традиционната 

„пищна“ Ловешка зона, както и територията на бъдещия 

Марцианопол. Връзката с аристократичните гробове в провинция 

Тракия е добре представена (особено с капковидни златни обеци 

при Слатина). Важно е да се подчертае, че всички случаи се 

намират извън границите на Мизия и гробовете могат да се 

разгледат като принадлежащи на местен тракийски елит. Към 

настоящия момент пищните гробове не намират разпространение в 

провинция Мизия през I в. сл. Хр., което вероятно се дължи на 

военния ѝ характер и слабата инкорпорация на местната върхушка. 

През целия I в. сл. Хр. функционира новооткрития некропол при 

Синаговци, който е рядък случай на редовен некропол, свързан с 

местното население. Към настоящия етап на проучванията той 

може да се определи като нов момент в развитието на 

Долнодунавската зона. Други редовни некрополи, свързани с 

обикновеното население, вероятно са Дунавци и Хотница.   

Въпреки продължителният хронологически интервал, който 

покриват гробовете (около 250 години), трябва да се подчертае, че 

погребалният обред бележи слаби промени, което позволява той да 

се определи като един от консервативните културни компоненти. 

През периода не е възприета Средиземноморската практика на 



издигане на надгробни паметници (стели). Целият разглеждан 

хронологически интервал е доминиран от кремацията, най-често 

извършвана на място. Най-характерният символ на местните 

общности – кривият нож е поставян неизменно в гробове през 

целия период, като се забелязва известното му отпадане при 

могилните от Фаза II Б, както и по-скоро спорадичното му наличие 

в некропола при Синаговци.  

Разглежданият период отразява една постепенна и бавна 

промяна, която в крайна сметка ще доведе до вида на гробовете от 

II-III в. сл. Хр., чиято връзка с някогашните Падя-Спахии и 

Източните кремации вече не личи. 

 

Екзогенни гробове 

Под екзогенни гробове в настоящата работа се разбират 

гробове, които рязко се отличават от засвидетелствания 

погребален обред. Преди всичко това са случаи на трупополагане. 

Примерите произхождат единствено от Черноморското 

крайбрежие и със сигурност са свързани с населението на 

Понтийските полиси. 

Във вътрешността единствените случаи на такова третиране 

на умрелите е засвидетелствано при Лесковец, Могила 11, Гроб 6 

както и Могила 12 на същия некропол. Като екзогенни гробове 

трябва да се определят тези, които са свързани с римската 

администрация и гарнизони през I в. сл. Хр. Куриозно е, че 

проучването на първия от тях обаче може да се определи като цел 

на бъдещите проучвания. Към настоящия момент единствените 

данни за това „чуждо“ население са епиграфски и бяха разгледани 

в предходната глава. Дали починалите поради някаква причина 

германи, гали, критяни и други, които са служили в помощните 

части са погребвани според народния си обичай е неясно. 

Надгробните паметници обаче са винаги свързани с лица на военна 

служба (в легионите или помощните части), ветерани или 

освобожденци. Практиката на издигане на този тип надгробия не е 



възприета от местното население, включително от неговата 

аристокрация в границите на провинция Тракия.  

 

Нетрадиционни гробове – частични погребения и 

трупополагане 

В групата са включени открити човешки останки, които не 

могат да се определят като нормално третиране на умрелите. 

Критерий за това, преди всичко, е липсата на кремация и 

специфичен археологически контекст, който не отговаря на 

традиционно гробно съоръжение. В румънската литература са 

означавани и като „некремирани кости в непогребален контекст“ 

Човешки кости през периода са откривани сравнително 

често в ями – Батин, Водица, Новград, Багачина, Якимово-Над 

урвата, Горни Дъбник. Цели човешки скелети са откритите при 

Водица, Новград и Якимово-Над урвата. Череп е положен в яма 

при Батин, а част от челюст – в Багачина.  

„Нетрадиционните гробове“, които могат да се определят и 

като жертвоприношения, са характерни основно за Фаза I и 

изглежда бележат финален етап на тази култова практика, позната 

от много по-ранно време. Предвид откритите материали, като най-

късни могат да се определят Чичов елак и Батин (поради 

наличието на рисувана и излъскана керамика), но и двата случая 

категорично не достигат до Фаза II Б (средата/втората половина на 

I в. сл. Хр.). 

 

Глава 10. Селища и светилища 

В дисертацията са включени 168 селища или светилища. 

Датирането им се базира на известните от тях материали и 

възприетите датировки в Глави 3-8. Географското им 

разпространение е значително по-равномерно от останалите 

културни компоненти, които бяха разгледани в предходните глави. 

Данни почти липсват единствено за Добруджа, както и за части на 

Шуменско, Разградско и Търговишко.    



 

10.1 Дихотомията „селища-светилище”. Проблеми на 

интерпретацията и критерии за определяне. 

 Предвид нетрайния характер на структурите, както и 

вероятно повсеместни паянтови градежи, археологическият запис 

на разглежданата епоха е относително непредставителен. 

Разположението на редица обекти в границите на обработваеми 

земеделски площи също така допълнително го е увредил. Тези 

фактори, съчетани с липсата на подробни публикации (и 

проучвания) на повечето обекти, предоставят ограничени данни за 

техния облик, съответно и интерпретация. 

Определянето на селище или светилище обикновено е 

свързано с лични предпочитания на отделните проучватели, без те 

да се впишат в конкретна географска микрорамка. Известна 

скептичност може се изкаже относно възможността светилища да 

прекратяват функционирането си (масово), поради налагането на 

римската власт. Въпреки че съществуват случаи, когато с идването 

на Рим са разформировани жреческите съсловия – най-известният 

случай са келтските друиди, но в редица други случаи старото 

жреческо съсловие запазва своите привилегии. Тракийската 

аристокрация под римска власт поема основно длъжности, които 

са свързани с религиозните култове. Това право категорично им е 

делегирано от Рим и ясно показва не само зачитане, но и липсата 

на значителни намеси в местните култове. Връзката на 

аристокрацията със старите култове е ясно подчертана от 

формулата „на бога на предците“, засвидетелствана често при 

епиграфски паметници на юг от планината. Пряката приемственост 

и континуитет между късножелязната и римската епоха, през която 

има категорични индикации за интерпретацията на даден обект 

като светилище (най-вече епиграфски паметници), е най-сигурното 

свидетелство за определянето на обект от разглеждания период 

като светилище. 

 

10.2 Археологически и исторически данни за облика и 

характера на местните селища. 



На север от Стара планина липсват селища, които могат да 

се определят като градове до началото на II в. сл. Хр. – с 

изключение на гръцките черноморски колонии. Това не изключва 

селищна йерархия и наличие на регионални центрове. 

Идентификацията им обаче е затруднена, предвид малкото 

налични данни. Предполагаемо по-значимите пунктове и 

центровете на власт са били укрепени. Наличието на 

фортификации може да се свърже с формулирания проблем, 

отнасящ се до акумулирането на престиж и охраната му. При 

картирането на селищата е забелязана концентрация на няколко 

селища, под формата на „агломерации“. Тази им специфика е 

близка до засвидетелстваното групиране на некрополите, основно 

през Фаза I A (втора половина на II и първа на I в. пр. Хр.). Към 

настоящия момент изглежда много вероятно те да отразяват 

родови групирания („кланове“ или местен еквивалент на латенския 

domus).  

При част от селищата са засвидетелствани постройки с по-

особен план, които могат да се интерпретират като „обществени“ 

или като седалища на елит. При тях е видима близост със селищата 

на север от Дунав, най-вече при постройки с апсидален план, 

характерен компонент на така наречените селища от типа „дава“ 

(еквивалент на източнолатенските Земплин-Нитра). 

Данните за проучени фортификации са малобройни. 

Засвидетелстван е градеж от камъни – основно на изток и в 

предпланинската зона. Вероятно укрепленията са били 

доминирани от палисади и валове, но единственият сигурно 

проучен и датиран случай е при Батин. 

Жилищната архитектура е представена с два типа – наземни 

и вкопани. От разглежданата територия доминират вкопаните, 

което съответства на картината на север от реката. Въпреки че е 

възможно това да е бил предпочитаният тип жилища, следва да се 

има предвид, че археологическият запис на този тип структури е 

по-стабилен и трудно нарушим, което също може да е причина за 

по-големия им брой. Най-застъпеният начин за изграждане на 

жилищни и стопански постройки е колово-плетената конструкция, 

обмазана с глина, което отговаря на наземни или леко вкопани 



постройки. Индикация за тях са повсеместно откриваните 

отухлени парчета от стенни мазилки, специфика, която е 

характерна за цялата желязна епоха, а не само за периода. Те рядко 

се откриват in situ и реконструкцията на постройките в повечето 

случаи не е възможна. Тези градежи могат да бъдат с каменни 

цокли (Демир баба), но и без (Тодоричене). 

Засвидетелстваното разстояние между отделните постройки 

дава основание да се допусне наличието на дворни пространства, 

където е извършвана стопанска дейност. Отклонение от тази 

организация предоставят обектите при Царевец и Шуменската 

крепост, което вероятно се дължи на ограниченото пространство, 

което заемат двете селища. 

Селищата от периода запазват традиционния си облик, 

който е наследен вероятно още от времето на бронзовата епоха. Те 

са съставени от леки наземни конструкции, изградени от колове и 

плет, обмазани с глина. Този тип жилища съжителстват с вкопани. 

Двата варианта се срещат до края на периода, за което 

свидетелстват ясно обектите при Синаговци, Расово и Гложене. 

Някъде през първата половина на II в. сл. Хр. настъпват промени, 

които вероятно са свързани с по-стабилни начини на градеж, а 

местните селища изглежда добиват облика на типични 

провинциални римски викуси. 

На отделни места по най-долното течение на Дунав (сега в 

Румъния) са открити материали, които предполагат 

функционирането на селища, които са свързани с Тракийското 

царство през първата половина на I в. сл. Хр. Изключително неясна 

остава съдбата на местните селища, след инкорпорирането на 

източната зона в границите на Тракийското царство при Реметалк 

I. Единственият обект, който изглежда преживява спокоен 

„преход“ е този при Русе. Възможно е сходна да е ситуацията при 

Шумен и Драгоево, тъй като от тези селища произхождат сапейски 

монети. Администрирането на Североизточна България от 

тракийски стратези (със сигурност един, от които е Аполоний, син 

на Ептайкент) от финала на I в. пр. Хр. и първата половина на I в. 

сл. Хр. прави малко вероятна възможността старите „северни“ 

елити да са запазили своите позиции, към което насочват и някои 



промени в погребалния обред, които бяха разгледани в 

предходната глава. Ако се приеме късното терминиране на 

обитаването в Провадия (времето на Август, възможно поради 

наличието на фибула Йезерине и колективна монетна находки с 

монети на принцепса, открита недалеч), то е наличен модел, при 

който са изградени нови пунктове, които са играели 

административна роля в Тракийската държава. Такъв вероятно е 

бил обектът при Разград, сполучливо свързван с Птолемеевата 

Даусдава.  

 

10.3 Хронологическо позициониране на селищните 

компоненти. Микрорегионален анализ и връзка с останалите 

културни компоненти, като опит за реконструкция на 

историческото развитие. 

Самият исторически контекст на периода предполага чести 

сътресения в селищната система, които са породени от между- или 

субплеменни конфликти, Митридатовите войни, походите на 

Буребиста, походите на Римската република, двете кампании на 

Марк Лициний Крас и дако-сарматски пробиви на лимеса. Със 

създаването на лимеса е свързана и частична или цялостна 

депортация на местното население. Това е добре проследимо при 

местните селища по Дунав, които изглежда престават да 

функционират след включването им в границите на Империята – 

Никопол, Белене, Свищов, Русе. 

Друг проблем, свързан със съвременната интерпретация на 

писмените извори, са походите на Марк Лициний Крас, 

последвалото обезлюдяване (като следствие), тоест терминиране 

на множество селищни компоненти. Както беше коментирано в 

Глава 7, концентрацията на колективните монетни находки, укрити 

към времето на походите, е около река Цибрица и на запад от нея. 

Това абсолютно съответства на сведенията на Касий Дион за 

решително сражение срещу бастарните на тази река и една 

превзета крепост на местното население. Изненадващо обаче 

старите селища по Цибрица (Якимово-Вълчедръм) категорично 

функционират и през Фаза II (или I в. сл. Хр.).  



Следващият важен момент, който е засвидетелстван в 

писмените извори и намира отражение в археологическия запис, са 

двете заселвания на Трансдунавско население при Елий Кат и 

Плавций Силван. Предложеното вече заселване в района на 

Рациария при първия (и по-ранен) случай намира известно 

потвърждение във възникването на селища през на I в. сл. Хр. – 

Синаговци, Расово, Гложене.  

Един повтарящ се момент при определянето на крайното 

време на функциониране на селищата, заслужава особено 

внимание. Това е засвидетелстваното често прекъсване в 

границите на Фаза IIБ или края на I/началото на II в. сл. Хр. При 

тях може да се търси сериозен катаклизъм, който е довел до 

загиване на селищата. В Глава 7 беше отбелязан пик с 

депонирането на монетни съкровища, който се отнася основно към 

времето на Флавиите, както и концентрацията им основно в 

Северозападна България. По същия начин в Глава 6 беше 

констатирано наличието на хоризонта Баре-Текия в същата зона. 

Монетните находки, както и фибулите от редица селища отново в 

Северозападна България, разкриват възможно терминиране отново 

в границите на Фаза II Б (късен I в. сл. Хр.) – Багачина, Расово, 

Якимово, Дреновец, Синаговци, Вълчедръм. Доста сигурно 

изглежда насилственото загиване на кастела при Алмус, както и 

ясно доловими сътресения при Нове и Кривина. Тези наблюдения 

позволяват да се изкаже хипотезата, че Дакийските войни от края 

на разглеждания период изглежда са основното събитие, което 

довежда до края на „късножелязната“ селищна система. 

Описваната тежка ситуация през 85-86 г. сл. Хр. от античните 

автори намира добро отражение в археологическия запис и то 

основно в Северозападна България. 

Събраните археологически данни са подложени на 

микрорегионален анализ. Картирането на всички културни 

компоненти, разгледани до сега, позволява да се обособят 

единадесет зони с висока концентрация. Въпреки това, следва да се 

има предвид условният характер на това разделение и 

хипотетичната връзка между различните компоненти. 

Микрорегионите обхващат районите на Провадийско, Шуменско, 



Свещари, Силистренско, Русенско, Търновско, дунавската зона 

между Свищов-Гиген, южната част на Плевенско и Ловешко, 

между Искър и Огоста, Огоста и Скомля, Видинско. 

 

10.4 Поява, разпространение и развитие на римски 

селищни форми: лагери,  вили, пътни станции. Връзка с 

местната култура. 

Появата на римските лагери в разглежданата зона е пряко 

свързана и последствие на римската експанзия на Балканите и 

усвояването на Долен Дунав. Реката се превръща в постоянна 

североизточна граница на Империята с изградена единна система 

за защита. Докато по време на Републиката лагерите са умишлено 

изграждани на отдалечени места, то по време на Империята един 

от факторите, определящи мястото за изграждане на лагер е 

наличие на местно население, което може да се използва за 

неговото снабдяване. Този модел е засвидетелстван 

археологически по течението на река Лом и Цибрица. 

Съществуващите от по-старо време селища изглежда са 

инкорпорирани в снабдяването на лимеса, археологическо 

отражение, на което е навлизането на римски внос в тях. В 

определени зони, където изглежда демографията е била по-ниска, 

целенасочено е заселено трансдунавско население. 

Археологическите данни свидетелстват за тази практика в района 

на река Видбол. 

Развитието на лимеса, строителството в лагерите, тяхната 

култура и облик, е напълно чужда на средата, в която се намират, 

което е напълно нормално, тъй като по същество те са екзогенен 

елемент в местната среда. 

Развитие в лимеса е засвидетелствано в строителни периоди 

с преминаване от дървено-землени конструкции (от Фаза IIA) към 

каменни (през Фаза IIБ) при фортификацията. Сигурни 

публикувани данни има единствено от Ескус и Нове. Изглежда, че 

част от обектите не претърпяват такава трансформация, както 

изглежда е при Алмус. 



Възникването на лагери на изток от Янтра, като конкретен 

исторически момент в литературата се поставя по времето на 

Флавиите (Веспасиан). Изказани са известни контрадоводи, 

особено за Сексагинта Приста. Като аргумент за „ранното“ 

възникване на римски лагери на изток от Янтра, тоест от времето 

на Клавдий, може да се смята дипломата от Зафирово, показваща 

заселване на ветеран. Към момента обаче не са проучвани толкова 

ранни лагери, а изобщо и от времето на Фаза II (I в. сл. Хр.). 

Отделни находки на сигилата амфорна тара от Дуросторум и 

тънкостенна керамика от Трансмариска могат да се смятат за 

обнадеждаващи косвени данни за ранни лагери на двете места.  

При разположението на гарнизоните от 

ранноимператорската епоха като съществен проблем може да се 

посочи традиционното им поставяне единствено в зоната на река 

Дунав или лимеса. Идеята за наличие на гарнизони и във 

вътрешността се подкрепя и от други изследвания. За сигурен 

пример от разглежданата територия се смятат Абритус и Монтана, 

като и за двете места данните са косвени. Откритите едри 

фрагменти от италийска сигилата при изграждането на водния 

цикъл в Монтана съставят малка, но хомогенна група от първата 

половина на I в. сл. Хр., която изглежда показва мястото му – 

северно от Калето, под съвременния град. Вероятно данни за 

наличие на римски пунктове във вътрешността предоставят 

находки от Вършец, м. Влашки мандри в Троянския проход, 

надписа от Реселец. Разгледаните примери илюстрират и 

основните функции, които са изпълнявали римските кастели и 

различни части в зоната през Фаза II. Основната част е отбранявала 

границата по Долен Дунав, докато отделни формирования са били 

дислоциирани във вътрешността – с цел охрана на пътните трасета 

и комуникации, вероятно експлоатацията на ресурси, а предвид 

разположението си вероятно са изпълнявали и полицейски 

функции, с което са гарантирали относителния ред в 

новоприсъединените територии. Данните за римската армия във 

вътрешните райони към момента могат да се разгледат като 

епизодични, но перспективни за бъдещи проучвания, които 

вероятно биха разкрили значително по-наситена картина. 



Към настоящия момент липсват категорични данни за 

функциониране на вили през разглеждания период. Към Фаза II Б 

(втора половина на I в. сл. Хр.) би следвало да се отнесат тази при 

Мадара и Павликени. Това се базира обаче на датировките на 

проучвателите им и то на най-ранните периоди от 

функционирането на комплексите, които остават неясни, особено 

при случая с Мадара, където не може да се определи функцията на 

обекта през края на I в. сл. Хр. Датировката на Павликени се 

позовава основно на Флавиеви монети без ясна стратиграфска 

позиция, което отново оставя известни съмнения. Липсата на 

тържища, градски центрове и пазари през периода (поне предвид 

настоящите данни) предполага, че излишната продукция на 

хипотетично функциониралите вили също може би е била 

насочена към лимеса.   

Пътищата в предримската епоха (Фаза I)  са трудно 

определими, предвид, че за разлика от римските не са полагани 

специални грижи за прокарването и поддържането им. 

Предполагаемо те преминават през по-удобните дадености на 

терена и следват речните трасета. Концентрацията на селища 

покрай реки, която не е обоснована от съществуващи пътни 

артерии, а по-скоро от наличието на водоизточник, предполага, че 

действително те са били свързани с нетрайни трасета помежду си. 

За това свидетелства картирането на монетните находки, както и 

на други вносни предмети. Те обаче могат да се разглеждат и като 

данни за „търговски“ артерии. 

През I в. сл. Хр. са изградени със сигурност два основни 

пътя, които играят основна роля в зоната до края на Античната 

епоха. Това са Крайдунавският път и Ескус-Филипопол. Данните 

за изграждането им се отнасят съответно към времето на Тиберий 

и Нерон.  

 

 

Заключение 



В хода на настоящото изследване бяха събрани данни за 

периода от 323 землища на съвременни селища, намиращи се 

между Долен Дунав и Стара планина. Те включват 263 колективни 

монетни находки, 17 колективни находки от ювелирни предмети 

или паметници на торевтиката, 168 селища/светилища, 75 

единични гроба или некрополи. Предвид задоволителното им 

количество, периодът от средата на II в. пр. Хр. до началото на II в. 

сл. Хр., може да се определи като добре представен в границите на 

днешна Северна България. Въпреки голямото количество културни 

компоненти, трябва да се отбележи, че в повечето случаи 

информацията за тях е много ограниченa, а болшинството от 

данните са акумулирани случайно. Изследваният период към 

момента остава слабо проучен на терен с единични изключения по 

римския лимес (Ескус и Нове), спасително проучени обекти през 

последните няколко години (Гложене, Расово, Синаговци, Коста 

Перчево, Вълчедръм), единични компоненти на селищна система 

(Сборяново, Русе). Съществен проблем е практическата липса  

(Якимово, Вълчедръм, Никопол, Плевен-Майтапа) или твърде 

лаконичният характер на публикациите (Шуменска крепост, 

Драгоево, Сталийска махала, Кула) на сравнително обстойно 

проучени обекти в миналото. 

Разгледаните археологически данни за облика на културата 

в днешна Северна България през периода от средата на II в. пр. Хр. 

до началото на II в. сл. Хр., свидетелстват за нейния динамичен 

характер. Налични са както нейни географски, така и 

хронологически специфики. Следва да се подчертае, че независимо 

от тях, тя има подчертано „севернотракийски“ характер и 

значително надхвърля разглежданата област, поради 

засвидетелстваното сходство с териториите на север/северозапад 

(до Карпатите включително). Това е особено валидно за Фаза I, 

когато ясно личи отдалечаването ѝ от земите на юг от Хемус. През 

II-I в. пр. Хр. в зоната намират отражение започналите по-рано 

процеси на обособяване на „тракийския“ юг и север. Докато 

южните територии вероятно запазват близките си връзки с 

Елинистическия свят, разглежданата зона все по-тясно се обвързва 

с географски предопрелените си посоки на контакти към Източна и 

Централна Европа (по река Дунав). Този процес е започнал по-



рано, като през разглеждания период изследваната територия 

изцяло попада под „латенския воал“ и е интегрална част от койне 

на „варварските“ култури в Подунавието и „Източният Латен“. 

Посоката на тези контакти е преди всичко Запад и Северозапад, 

като в източна посока се преплитат с все още доловимо 

елинистическо влияние, вероятно от Черноморските полиси, 

видимо от малко по-различния облик на селищата, присъствието 

на внос, както и вариации в погребалния обред. 

Фаза I може да се определи като време на мощни културни 

дифузии. Доколкото латенското влияние е най-силно, следва да се 

подчертае и появата на предмети със Северночерноморски 

произход. Смесването на различни компоненти през този 

хронологически интервал трябва да се свърже с тесни контакти 

между различните общности, обитавали Източна и Централна 

Европа през II-I в. пр. Хр. „Пикът“ им изглежда е в началото на I в. 

пр. Хр., а логичното историческо събитие, което го е породило са 

Митридатовите войни – един грандиозен конфликт, допълнително 

обвързал съдбата на различни племена и държавни формации 

около Понта. Този период, който обхваща последните десетилетия 

на II в. пр. Хр. и първите на I в. пр. Хр. (Фаза I A=ЛТ Д1), се 

очертава като най-интензивен, поне по отношение на запазения до 

нас археологически запис. Той е свързан с постъпването на голямо 

количество сребро, вероятно като субсидия и заплащане за 

лоялността към Републиката или Понтийското царство. Именно в 

него трябва да се търси материалната основа на многобройните 

находки, свързани с въоръжение, а вероятно и „бумът“ в 

селищната система. Изглежда, че по това време е преодолян 

продължителният период на стагнация, който обхваща времето 

след ранноелинистическата епоха или III-II в. пр. Хр. (=ЛТ Ц1), за 

който данните към момента остават оскъдни. Големият брой 

находки от различен характер вероятно свидетелстват и за 

увеличен демографски потенциал, причините за който вероятно са 

комплексни и са извън целите на настоящото изследване.  

Сравнително слабо познат остава моментът, който 

предшества самото римско завоевание на зоната (Фаза IБ). 

Началото му е синхронно с изчезване на войнските гробове по 



Долен Дунав, което обаче изглежда не е свързано със загиване на 

селищата, които продължават да функционират. Изглежда по това 

време Долнодунавските общности претърпяват поредна социална 

трансформация, причините, за която остават неясни – това може да 

е както намаленото количество „римска субсидия“, така и 

действията на Буребиста. Подфазата е добре доловима с фибули в 

същинска латенска конструкция (с иглодържател), нововъведения 

в керамичното производство, сред които появата на 

емблематичната излъскана украса. Въпреки, че Фаза I Б приключва 

със загубата на политическа независимост на изследваната 

територия, изглежда, че това не е съпроводено с повсеместен крах 

в селищната система, а преминаването към историческата Римска 

епоха, в изследвания район, може да се определи като плавно 

(според настоящото състояние на археологическата изворова база).  

През Фаза II започват нови промени, които могат да се 

определят като наченки на „романизация“. Данните за тях са преди 

всичко в икономическата характеристика на зоната. Най-важното 

нововъведение е появата на дребни монетни номинали, които 

свидетелстват за фундаментални промени в характера на пазара и 

търговския обмен. Малкото данни от по-пълно проучени обекти 

показват, че пари, свързани с ежедневни транзакции, постъпват 

масово още в началото на I в. сл. Хр. (Фаза II A). Това е най-добре 

доловимо в зоната около лимеса и се дължи на интензивни 

контакти между местните селища и римските пунктове (преди 

всичко военни лагери), край които вероятно са се състояли пазари, 

подобно на други провинции в Европа (например Германия). 

Важно е възникването на нови селища, основно в територията на 

Рациария, които изглежда са свързани с цялостна програма на 

Империята и провинциалните ѝ управители за увеличаване на 

икономическия потенциал на Мизия. Извън нейните граници, в 

южна посока, изглежда старите елити запазват позициите си, а 

връзката им с Рим е подчертана с наличието на луксозни 

италийски стоки в гробовете (при Смочан). Изненадваща е появата 

на редовни некрополи в лицето на Синаговци, който остава 

единствен към момента, но е много вероятно да бъдат открити 

други при бъдещи проучвания. За първи път се забелязва 

значително разминаване в културен компонент (погребалният 



обред) със земите на север от Дунав, което се дължи на отделянето 

на днешна Северна България, поради прокарването на Имперската 

граница по голямата река. Извън посочените нововъдения, 

римското влияние остава слабо, а общият облик на материалната 

култура запазва традиционния си характер. Това може да се дължи 

както на консервативния ѝ характер, така и на слаб римски интерес 

към промяна. Втората причина изглежда по-вероятна и отговаря на 

традиционния имперски подход и в други провинции.  

Последната подфаза (II Б, втората половина на I в.) бележи 

и финала на ранноимператорската епоха (докъм началото на II в. 

сл. Хр.). Характеристиките ѝ са по-скоро хронологически и са 

свързани с промени при отделните археологически паметници, 

които не са свързани с развитието на местната култура (преди 

всичко монети и фибули). В общи линии не са видими промени в 

селищната система, погребалния обред или керамичното 

производство от предходната подфаза. Времето на втората 

половина на I в. сл. Хр. обаче попада в съвсем различна 

историческа среда. То е свързано със засилващ се северен натиск 

на Долен Дунав и градираща конфронтация с Дакийската държава, 

достигнала своя връх при управлението на Домициан (81-96 г. сл. 

Хр.) и Траян (98-117 г. сл. Хр.). Мащабните войни и пробиви в 

лимеса намират своят археологически корелат в прекъсването на 

част от селищата, както и в проявление на хоризонта Баре-Текия в 

Северозападна България (преди всичко в зоната на Горна Мизия). 

Към настоящия момент, като следва да се има предвид малкото 

проучени обекти, важна констатация изглежда малкото количество 

постъпили монети, преди всичко от времето на Флавиевата 

династия. Възможното предатиране на мизийските контрамарки 

именно към това време, може би индикира известни проблеми в 

паричните постъпления. 

Същевременно втората половина на I в. сл. Хр. вероятно е 

времето, когато започва по-силна трансформация на стопанството 

в антично. Косвени данни за това са епиграфските данни за 

заселване на ветерани, както и евентуалната поява на първите 

вилни комплекси. Вероятно към това време се отнася и по-

засиленото изграждане на военни пунктове по Долен Дунав, както 



и подсилване на старите землени фортификации. Като съществен 

момент, който бележи и края на изследвания период, е появата на 

„пищни“ гробове около бъдещия Марцианопол. Те са първото 

археологическо свидетелство за местен елит (или трансформация 

на сравнително егалитарен социум в елитарен) в територията, 

извън границите на Ловешко и настъпилите промени в 

териториите, които попадат в границите на провинция Тракия. 

Разгледаното развитие на местната култура обхваща 

продължителен период от близо два века и половина. Той е 

белязан от редица исторически събития, които завинаги променят 

съдбата на изследваната територия, а и на етногеографска Тракия. 

Те обаче оказват ограничено влияние върху местната култура, 

която дори след римското завоевание, запазва своя „късножелезен“ 

облик. Адаптацията на зоната през I в. сл. Хр. може да се определи 

основно като икономическа. След окончателното умиротворяване 

на Долнодунавската зона, започва същинската или културната 

интеграция на зоната в Римската държава. Тя изглежда е протекла 

рязко, за което са спомогнали урбанизацията, налагането на 

антични селищни форми, административните реформи и новите 

порядки на производство. Времето на Антонините е моментът, в 

който местната културата се трансформира в провинциално-

римска и по същество бележи нейния край. 

 

 

 

Справка за научните приноси: 

1. Дисертацията представлява първи опит за цялостна 

характеристика на местната археологическа култура от 

периода от средата на II в. пр. Хр. до началото на II в. сл. 

Хр.  

2. Предложена е относителна хронология, в която са 

подредени различните проявления, отнасящи се към 

периода. Тази последователност е добра предпоставка за 



бъдещо датиране на още археологически комплекси и 

материали към изследвания период. 

3. Предложени са по-тесни датировки на различни керамични 

и метални категории, както и на колективни находки.  

4. В дисертацията са включени и документирани 

непубликувани досега материали от множество селища, две 

колективни находки на накити и метални съдове. 

5. Предложена е датировка на проблемните монети с 

мизийски контрамарки, която се базира на контекстуален 

подход и обвързването им с материал с тясна хронология 

(фибули). Тя поставя основната им циркулация през 

средата, но най-вече втората половина на I в. сл. Хр. и е 

хипотетично обяснение на малкото количество Флавиеви 

монети в селищата, особено в Северозападна България. 

6. Направена е цялостна характеристика на богатите данни за 

гробове. Те са обвързани с останалите компоненти на 

селищната система, нумизматичните и други данни. 

Поставянето на групата Падя-Спахии в „тесни“ географски 

граници и направените анализи дават допълнителни 

аргументи за вече предложеното в литература нейно 

обвързване със субсидии на Републиката, което ги поставя 

по-скоро в позиция на римски съюзник. 

7. За първи път в българската литература е обърнато внимание 

на наличието на внос на метални съдове от времето на 

Републиката. Той се състои от характерни изделия, чиято 

циркулация е в Европейския барбарикум и е допълнително 

указание за римски интерес около век преди прякото 

завладяване на територията южно от Долен Дунав. Наред с 

голямото количество монети, този внос е обвързан с 

историческите данни и големите конфликти от II-I в. пр. Хр. 

По отношение на императорската епоха са прецизирани 

датите на някои римски съдове, като е подчертано 

значението на Августов внос (при Багачина), което е най-

ранното археологическо сведение за римско присъствие в 

началото на I в. сл. Хр. 



8. Направен е опит за характеристика на местната общност, 

базиран на цялостния археологически материал. Към 

настоящия момент изглежда, че времето на II-I в. пр. Хр. се 

характеризира с многобройни малки формирования, чийто 

елит остава слабо представен в археологическия запис. В 

хода на I в. сл. Хр. се забелязва негово ясно обособяване, 

което към момента се проявява единствено в границите на 

провинция Тракия, но не и в Мизия. Поради тази причина е 

допуснато проникване на южнотракийска аристокрация и 

слабо инкорпориране на старите, севернотракийски елити 

на провинциално ниво.  

9. Дисертацията включва всички налични данни за колективни 

находки на ювелирни изделия и такива на торевтиката. Те 

са приравнени с двата основни хоризонта, които 

характеризират Долнодунавската зона – Дако-иберийски и 

Баре-Текия. Въпреки, че находките от Северна България са 

интегрална част на тези явления, до настоящия момент те не 

са цялостно включвани към двата хоризонта. 

10. Цялостната характеристика на археологически запис 

позволява да се подчертае не само неговата близост, но и 

единството му с територията на север от река Дунав. 

Предвид опита данните от Северна България да се съберат 

максимално, както и доброто състояние на публикациите в 

Румъния, дисертация е предпоставка за бъдещо по-голямо 

изследване, което трябва да обхване „севернотракийската“ 

култура в нейната цялост – от Карпатите до Стара планина. 

11. Предложени са ясни критерии за дефиниране на процеса на 

романизация. С изключение на трансформация на 

стопанството, те могат да бъдат определени като 

незавършени през изследвания период. Те са предпоставка 

за проследяването им в хода на II в. сл. Хр., когато 

окончателно местната култура се превръща в провинциална 

римска. 
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