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Дисертацията е обсъдена и предложена за защита на разширено 

заседание на Катедра Археология при Исторически факултет на Софийски 

Университет „Св. Климент Охридски” на 11.02.2013 г. 

Дисертационният труд се състои от две части – Текст и Каталог и 

приложения, общо 430 страници. Текстът е изграден от въведение, три глави, 

заключение и библиография, общо 275 страници. В него са включени 13 

таблици и 27 фигури. Втората част представлява каталог на разглежданите 

находки, който е с текстова (96 страници) и графична част (33 табла). В нея 

са поместени също 7 карти, 22 микрофотографии и аналитичните данни за 

химическия състав на изследваните метални находки.  

Публичната защита на дисертацията ще се състои на   .06.2013 г. на 

заседание на научното жури в състав: проф. дхн д-р Ивелин Кулев, проф. дхн 

д-р Елисавета Иванова, доц. д-р Петя Георгиева, доц. д-р Иван Панайотов и 

доц. д-р Христо Попов. 
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Въведение 

Настоящата работа е насоченa към находки от мед и медни сплави от 

бронзовата епоха на територията на България, тъй като през последните 

двадесет години в някои музеи в страната бяха натрупани големи колекции 

от метални изделия в резултат на масирана иманярска дейност. Предвид 

обстоятелството, че наличните сведения за мястото и контекста на откриване 

на находките са несигурни се появи необходимостта този материал да бъде 

подложен на обработка, отделните категории  артефакти да бъдат 

класифицирани и датирани и да влязат в научно обръщение.   

Съществена причина за избора на тема на дисертацията е, че след 

монографията на Е. Черных, написана преди 35 години, няма изследване, 

засягащо голямо количество материал от бронзовата епоха. В няколко 

археометалургични проучвания (Илиев 2006; Pernicka et al., 1997), 

съсредоточени върху най-ранната металургия в България, са включени 

отделни предмети от БЕ, които са ползвани главно за съпоставка с основния 

изследван материал, принадлежащ хронологически на халколита. Освен това, 

работата на Е. Черных, несъмнено прецизна за времето си, би могла да бъде 

подобрена не само поради промяна в принципите на аналитичната техника, 

но и от гледна точка на методология и статистика.  

Цели и задачи 

Основна цел на дисертацията е изследване на металургията на 

бронзовата епоха чрез методите на археометрията. В настоящата работа се 

търси съществуването на връзка между химическия състав на метала, от 

който са изработвани анализираните археологически находки от бронзовата 

епоха на територията на България и принадлежността на последните към 

определена категория или дори тип артефакти. Друга поставена цел е да 

бъдат натрупани данни за химическия състав на находките, както и да бъде 
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проследено как се променя химическия състав на метала през вековете в 

даден район, дали тези промени са локални или обхващат цялата разглеждана 

територия. Изследването представлява и опит въз основа на химическия 

състав на артефактите да бъдат доловени особеностите на различни центрове 

на металообработка, функционирали през бронзовата епоха по днешните 

български земи. В тази връзка се налага да бъдат изследвани и методите на 

производство на находки с различна предвидена употреба, което да отрази 

достигнатото технологично ниво на майсторите металурзи през бронзовата 

епоха.  

За постигане на поставените цели е необходимо разрешаването на 

няколко основни задачи. Първата от тях е да бъде направено типологическо 

определяне на анализираните археологически находки, благодарение на 

което да бъде конкретизирана и тяхната хронологическа принадлежност и 

териториална разпространеност. Използваните и разработените в 

дисертацията типологии подпомагат най-вече изводите относно 

технологичните особености на отделните категории артефакти.  

Друга важна задача е определянето на химическия състав на 

типологически разгледаните археологически находки, както и обработка и 

интерпретация на получените аналитични данни. От изключително значение 

е да бъде изследван и начинът на изработване на различните категории 

изделия през отделните фази на бронзовата епоха в България.  

Териториален и хронологически обхват 

 Териториалният обхват на изследването е ограничен в рамките на 

съвременна България. По-голямата част от находките произхождат от 

Североизточна България, но са застъпени също Северна Централна България, 

Югоизточна България, Южна Централна и Югозападна България. В работата 

не са включени метални изделия от северозападните части на страната, както 
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и находките, които са били подложени на предходни археометалургични 

проучвания.   

 Хронологическият обхват на дисертацията е бронзовата епоха на 

територията на България. Използвана е периодизацията, предложена от К. 

Лещаков (1997, 2007), в която за начало на бронзовата епоха е приета 

абсолютна дата 3500 г. пр. Хр., а за края ѝ – 1050 г. пр. Хр. 

За представянето в абсолютни дати на артефактите, датирани по 

централноевропейската относителна хронология е използвана таблица, 

изготвена от Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, която е приета от 

повечето съвременни археологически школи в Европа.   

 Изворова база 

Изворова база на изследването са 279 археологически находки от 

бронзовата епоха, които са представени в текста и каталога на дисертацията. 

Изследвани са брадви с втулка, плоски брадви/тесли, брадви с крила, 

кинжали, длета, шила, игли, кука, заготовки/пръчковидни слитъци, върхове 

за стрели, инструмент, сърпове, кухи брадви, ножове, върхове за копия, меч, 

апликации за щит/конска сбруя, мъниста, спирална висулка, намотки тел, 

слитъци (във формата на „разпъната волска кожа”; кръгли; с неправилна 

форма; парчета метал), стъргалка/шпатула, гривни, халка и бръснач. 

Най-голям е броят на артефактите от късната бронзова епоха (КБЕ) 

(148), докато тези от ранната бронзова епоха (РБЕ) и средната бронзова епоха 

(СБЕ) са съответно 24 и 8. Останалите предмети са с по-широка датировка. 

 Най-силно представени в изследването са единичните случайни 

находки (148 бр.). На второ място са артефактите, които влизат в състава на 

депозити (117 бр.). Металните изделия, открити в резултат на археологически 

проучвания са само шестнадесет на брой и произхождат от селищен и 

погребален контекст, както и от едно светилище.   
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Методи на анализ 

Включените в дисертацията археологически находки са определени 

културно и хронологически чрез прилагането на метода на типологическия 

анализ, както и анализ на географското разпространение на паметниците. За 

някои категории артефакти са използвани вече съществуващи и известни в 

литературата типологически схеми.     

В настоящата работа е извършен анализ за определяне на химическия 

състав на 282 археологически находки, изработени от мед и нейни сплави. 

Приложеният инструментален метод е атомноемисионен спектрален анализ с 

индуктивно свързана плазма (ICP-AES). Броят на образците от бронзовата 

епоха е 261.  

Получените данни за компонентния състав на артефактите са 

подложени на анализ за възможни корелации между определените елементи. 

Статистическата обработка на аналитичните резултати е извършена чрез 

прилагане на йерархичен кластърен анализ. Разпределението на находките по 

основни химични елементи в състава им е представено под формата на 

хистограми.   

Като част от археометалургичното проучване е реализиран и 

металографски анализ на 20 находки от мед и медни сплави, с помощта на 

който е определена технологията на изработване на изделията.  

Терминология 

Представена е съдържателно определената терминология, приета за 

комплексите от метални находки, както и използваните служебни терми за 

назоваването на слитъци и късове метал. 
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Глава I. Преглед на проучванията 

Направен е преглед на някои от съществуващите публикации върху 

типологията, химическия състав и технологията на изработване на артефакти 

от мед и нейните сплави, принадлежащи хронологически към бронзовата 

епоха от разглежданата територия.  

До средата на 70-те години на XX век изследванията, посветени на 

метални находки и калъпи от бронзовата епоха в България засягат отделни 

изделия или група от такива, като при представянето им липсва цялостен 

анализ. Това са публикации на Х. и К. Шкорпил (1898), M. Ebert (1925), Р. 

Попов (1913, 1930, 1933), В. Миков (1933, 1970), П. Детев (1963), Т. Ковачева 

(1967), Б. Николов (1964, 1966, 1974), Д. Аладжов (1969), Е. Бацова-Костова 

(1971),  Н. Койчев (1950), Г. Тончева (1973). По-сериозно внимание на 

проблемите на ранната металургия обръща B. Hänsel (1970, 1973), който 

прави типологически преглед на мечовете и рапирите от българските земи. 

Около средата на 70-те години на миналия век редица изследователи 

прилагат типологическия метод при разглеждането на метални находки от 

бронзовата епоха. Набляга се също на териториалното разпространение на 

изделията и прецизиране на хронологическата им принадлежност.  

В своя монография B. Hänsel (1976) за първи път разглежда 

съкровищата от метални предмети от територията на България в 

хронологически аспект и разграничава три фази в тяхното развитие. Едно от 

първите обобщаващи изследвания, в което са разгледани типологически и 

хронологически металните оръдия и оръжия от бронзовата епоха в 

българските земи, е дисертацията на И. Панайотов от 1978 г. Фундаментален 

труд върху древната металургия в България е монографията на Е. Черных от 

1978 г. 
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J. Bouzek (1985) е сред изследователите, които проследяват културните 

връзки през II хил. пр. Хр. между егейската и балкано-карпатската област. 

Отделни аспекти на металургията на РБЕ на Балканите са разгледани в 

раздел от монография на Л. Николова (1999). 

В самото начало на новия век се появява статия на Т. Шалганова 

(2000), която е посветена на проблема за съкровищата от късната бронзова 

епоха в България. 

Съвсем наскоро излезе от печат изследване на В. Дергачев, посветено 

на металургията на КБЕ в района на Долен Дунав (2011), което засяга кухите 

брадви, сърповете и някои други категории изделия от територията на 

България. Специално внимание е обърнато на хронологията на металните 

комплекси и центровете на металообработка по Долен Дунав. 

В Първа глава на дисертацията е направен и преглед на 

съществуващите типологии, засягащи изследваните категории изделия. 

Представени са и предходни археометалургични проучвания на артефакти от 

бронзовата епоха на разглежданата територия. Това са изследванията, 

проведени от S. Junghans, H. Sangmeister и M. Schröder (Bittel et al. 1968), Е. 

Черных (1978), Е. Перницка и сътрудници (1997), И. Илиев (2006), N. Gale и 

сътрудници (1997). 

 

Глава II. Типология на анализираните в дисертацията 

археологически находки 

В Глава II е представена типология на анализираните в дисертацията 

археологически находки. За някои категории изделия са ползвани вече 

съществуващи типологически схеми, а при други са предложени разработки 

на автора на дисертацията. 
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II.1. Брадви с втулка 

Включените в настоящото изследване брадви с втулка са обособени в  

седем типа. При дефиниране на типовете е ползвана основно типологията на 

A. Vulpe (1970, 2001), но също и тази на И. Панайотов (1978). Отделните 

типове са разграничени въз основа на оформянето на острието, клина и 

втулката на брадвите, извивката между клина и втулката както и сечението 

на клина.  

Липсват данни за контекста на откриване на находките, които попадат 

във времевия интервал РБЕII-СБЕ. Те са открити в Североизточна България, 

Югоизточна България и Северна Централна България.   

Появата на брадвите с втулка може да бъде поставена хронологически 

във втората част на РБЕII-РБЕIII поради наличието на добре стратифицирани 

образци от Атика,  Полиохни-червен, Южна България, румънска Добруджа и 

Средна Европа. Брадвите с втулка тип Веселиново са характерни за РБЕII-III. 

Те са  разпространени най-вече в района на Долен Дунав – Дунавската 

равнина, Добруджа и България. Брадвите тип Веселиново 2 са генетически 

свързани с тип Веселиново и се срещат през РБЕIII. Те се развиват паралелно 

в балкано-карпатската област. Тип Лозен намира близки аналози сред 

брадвите с втулка от територията на Румъния и е характерен за РБЕIII. Тип 

Еменска пещера се датира в РБЕIII-СБЕ, а неговите паралели са отново от 

територията на Румъния. Тип Тутраканци принадлежи на СБЕ и също намира 

паралели в Румъния. Една от находките е определена като анатолийски тип, а 

друга като близкоизточен тип, поставени хронологически в СБЕ.   

II.2. Плоски брадви/тесли 

Анализираните в дисертацията плоски брадви/тесли са разделени в два 

типа. Определящи за типовете са размерите и пропорциите на изделията. 

Находките от първия тип се характеризират с неголеми размери, разширено 
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дъговидно острие и сравнително широк горен край. Те показват генетическа 

връзка с тези от Егейския регион. Вторият тип е изграден от находки с 

издължена трапецовидна форма, които В. Дергачев (2011) разделя по 

метрични показатели в две групи. Артефактите от този тип от Долен Дунав 

са доста сходни с тези от района на Днепър и Буг, както и Източните Карпати 

и са приети за местно подражание на източните им аналози. Първият тип се 

среща през РБЕII-СБЕ, а вторият – през СБЕ-КБЕ. Повечето изследвани 

плоски брадви/тесли са единични случайни находки, две произхождат от 

депозит от метални изделия, а една – от укрепеното селище Овчарица II. 

Изделията са открити в Североизточна България, с изключение на един 

образец от Югоизточна България.  

II.3. Брадви с крила 

Изследваните брадви с крила попадат в два типа, единият от които е 

характерен за РБЕII-СБЕ, а другият – за КБЕ (XIII-XI в. пр. Хр.). Критерии за 

разделянето на находките на две групи са оформянето на горната част на 

тялото и острието, както и разположението на крилата. Брадвите от първия 

тип са с трапецовидно тяло и крила, наричани в немскоезичната литература 

Randleistenbeile. Вторият тип брадви, известни в немскоезичната литература 

под наименованието Lappenbeile, са с крила около средата на издълженото 

тяло. Само една от изследваните крилати брадви е открита при 

археологически разкопки, в хоризонт от РБЕII на укрепеното селище 

Овчарица II. Останалите са единични находки, с изключение на брадва, която 

влиза в състава на колективна находка. Артефактите са от Североизточна 

България, с изключение на един от Югоизточна България. Брадвите с крила 

са характерни за Централна Европа, но се срещат също в Румъния, както и на 

Западните Балкани. 
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II.4. Кинжали 

Анализираните кинжали са обособени в единадесет типа в зависимост 

от формата на острието и частта за прикрепяне към дръжката, а също 

наличието или отсъствието на отвори за нитове върху нея. При 

типологизиране на находките, характерни за северночерноморската традиция 

е взета предвид и формата на упора. Шест от типовете принадлежат на РБЕ, а 

останалите – на КБЕ. Кинжалите произхождат основно от Североизточна 

България и само отделни екземпляри от Югоизточна България и Южна 

Централна България. Повечето кинжали са единични случайни находки, а 

един от тях е открит в състава на депозит. Два образеца са открити в 

пещерата Харамийска дупка, а други два в погребален контекст. 

II.5. Длета 

Разгледаните в изследването длета са поставени в четири типа, 

последният от които е с един подтип. Находките могат да бъдат разделени на 

две големи групи – длета без и длета с втулка. Определящи за обособяването 

на типове при длетата без втулка са оформянето на тялото, горния край и 

острието. Типовете при длетата с втулка са разграничени в зависимост от 

това дали втулката е отворена или затворена. Причина за отделянето на 

единствения подтип е наличието или отсъствието на релефен пръстен в 

горния край на изделията. Длетата с втулка са характерни за КБЕ, а тези без 

втулка се срещат през РБЕ и СБЕ, като един от типовете достига до КБЕ. 

Повечето длета са открити на територията на Североизточна България, с 

изключение на едно от Северна Централна България, както и друго от 

Югоизточна България. Една единствена находка е открита по време на 

редовно археологическо проучване – в раннобронзовото селище Овчарица II. 

Останалите артефакти са без сигурни сведения за място и ситуация на 

откриване. Посочените паралели на длетата без втулка произхождат от Егея и 
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Анатолия, а на длетата с втулка се откриват в северна и най-вече в 

североизточна посока.  

II.6. Шила 

Изследваните в дисертацията шила са разделени в два типа (по 

Панайотов 1978), които са датирани най-общо в рамките на бронзовата епоха. 

Първият тип е представен от шила с проста форма, а вторият – от шила, при 

които в горната част се оформя така наречения упор. Находките произхождат 

от Североизточна България, като изключим три от Югоизточна България. 

Повечето артефакти са лишени от контекст на откриване, за разлика от три, 

открити в надгробна могила от РБЕ край с. Дражево. Двата типа находки са 

разпространени на широка територия, обхващаща както Егея и Анатолия, 

така и района на Волга и Урал, Северното Черноморие, Среден и Долен 

Днепър, Северен Кавказ, Северните Карпати, Молдова и Румъния.  

II.7. Игли 

Категорията на иглите е представена от два типа, които са 

разграничени поради наличието или отсъствието на ухо. Липсва информация 

за ситуациите на откриване на находките, а хронологически първият тип е 

поставен в рамките на бронзовата епоха, както и вторият, който продължава 

да се среща и през ранната желязна епоха. Двата типа игли са разпространени 

в Континентална Гърция, Анатолия, Румъния, Унгария, а вторият тип също в 

района на Днестър и Северното Черноморие. 

II.8. Кука 

В дисертацията е анализирана и една бронзова кука, случайна находка 

от Североизточна България, датирана най-общо в бронзовата епоха.  

II.9. Заготовки/пръчковидни слитъци 

В изследването са включени също заготовки или пръчковидни слитъци, 

попадащи най-общо в границите на бронзовата епоха, но достигащи и до 
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ранната желязна епоха. Те са случайни находки от Североизточна България, а 

подобни изделия се откриват също в Егея, Анатолия, Румъния, Унгария и 

Северното Черноморие. 

II.10. Върхове за стрели 

Изследваните върхове за стрели са случайни находки от Североизточна 

България. Въз основа на формалните им белези са поставени в два типа -  

плоски върхове за стрели и върхове за стрели с надлъжно ребро. Първият тип 

се среща през цялата бронзова епоха, а другият – през РБЕ. Сходни на 

изделията от първи тип са известни от о. Крит и Анатолия. Описаните 

находки от втори тип наподобяват върхове за стрели от Троя, които обаче са 

с израстък за прикрепяне към дървената част. Поради особената си форма 

върховете от Североизточна България могат да се приемат за дело на 

местните центрове за металообработка.  

II.11. Инструмент, стъргалка/шпатула 

В рамките на дисертацията е анализиран и един инструмент с неясно 

предназначение, както и стъргалка, които произхождат от депозит от 

Североизточна България, датиран в РБЕIII. 

II.12. Сърпове 

Сърповете, включени в настоящата работа, са открити като част от 

депозити от метални предмети или са единични случайни находки. При 

изграждане на типологията на изделията В. Дергачев (2011) се е ръководил 

както от технико-морфологическите, така и от метрическите показатели и 

съотношенията между тях. Изследваните сърпове принадлежат на три типа 

характерни за Долнодунаваската традиция – Дичево, Drajna и Ghermăneşti, 

вариант Ilişeni. Всеки от типовете е със строго определени пространствени и 

времеви параметри. Първият от тях попада хронологически в XIII в. пр. Хр., 

вторият, който генетически произхожда от първия – в XIII-XII в. пр. Хр., а 
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третият – в първата половина на XII в. пр. Хр. Според получените оскъдни 

сведения, повечето сърпове произхождат от Североизточна България, макар 

и някои да са с неизвестно място на откриване. Производството и 

разпространението на тип Дичево е концентрирано на територията на 

Североизточна България и Румънска Добруджа. Производството на 

сърповете тип Drajna се свързва с Мунтения и близките ѝ области, откъдето 

отделни екземпляри достигат до Централна Трансилвания, Унгарското 

Подунавие и Украйна. Възможно е някои предмети да са изработени и в 

Добруджа, макар че от там са известни само няколко образеца. Типът 

Ghermăneşti, вариант Ilişeni е най-широко разпространен в Трансилвания, но 

също в областта на Източните Карпати и Средния Дунав. 

II.13. Кухи брадви 

Включените в изследването кухи брадви произхождат най-вече от 

колективни находки от метални предмети, а някои са единични находки. Те 

са предимно от Северна Централна България, но присъстват също образци от 

Североизточна и Южна България. При изграждане на типологическата си 

схема В. Дергачев (1997, 2010, 2011) взема предвид технико-морфологичните 

особености на келтите. Сред значимите признаци попадат и метричните 

показатели (размери, пропорции, тегло), в ролята на типообразуващи 

индикатори, както на ниво тип, така и на ниво вариант. Подчертана е 

значимостта и на контекстуалните показатели, които представляват връзката 

между дадена група брадви, с едни или други качествени и метрични 

особености и определен географски и/или културен контекст, както и 

времеви диапазон. 

Келтите без уши в настоящото изследване попадат в пет типа, както и 

десет техни варианта. Типовете са Дичево (два варианта), Пелово (един 

вариант), Върбица А (четири варианта) и Върбица Т (три варианта), както и 
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една рядка форма. Изходната форма, от която впоследствие се развиват 

всички типове и варианти кухи брадви без ухо, е тип и съответно вариант 

Дичево. Келтите тип Дичево произхождат от района на Долен Дунав и по 

конкретно румънска Добруджа и Североизточна България. Именно в ареала 

на култура Coslogeni и Zimnicea - Пловдив се предполага, че са двата основни 

центъра на тяхното производство. Доста рядко се срещат като импорти в 

областите на изток от Карпатите, в ареала на култура Noua и по Среден 

Днепър, в ареала на култура Сабатиновка. Вариант Дичево е характерен за 

съкровища от румънска Добруджа и Североизточна България. Вариант 

Oinacu се среща рядко в съкровища от Добруджа и Североизточна България и 

доста по-често в такива от междуречието Янтра – Осъм и от левия бряг на 

Дунав. Вариант Дичево е поставен хронологически в периода BrD, а вариант 

Oinacu, който произхожда от Дичево, съответно принадлежи на по-късно 

време – периода HaA и насетне. 

Келтите тип Пелово са изработени в някоя от металургичните 

работилници в централните части на Северна България, а времето на тяхното 

съществуване се свързва с периодите НаА и НаВ.   

Тип Върбица А е характерен за периода HaA-HaB в централните части 

на Северна България. 

Разпространението на кухите брадви тип Върбица Т1А се ограничава 

до Централна Северна България, в ареала на запад от р. Янтра. Келтите тип 

Върбица Т2А и Т2В се срещат на малко по-широка територия, която освен 

централните включва и западните части на Северна България. Основната им 

концентрация е в териториите между реките Янтра и Вит. Кухите брадви тип 

Върбица Т1А, 2А и В се свързват със съкровища от периода HaA-HaB. 

Келтите, на които е приписана рядка форма с овално сечение са 

изработвани в Северна Централна България и по десния бряг на р. Прут. 
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Производството на миниатюрните изделия е локализирано в Североизточна 

България. Артефактите могат да бъдат поставени хронологически в периода 

HaB. 

Кухите брадви с едно ухо са доста по-рядко срещани на разглежданата 

територия. В дисертацията са включени представители на три типа – Rîșești 

(местно подражание),  Jupalnic, а също форма, определена като рядка. Тип 

Rîșești се датира в периода BrD – началото на HaA1. Възникването и 

производството му се свързват с носителите на културите Noua и 

Сабатиновка. Като импорт находките достигат и до земите по Долен Дунав. 

Келтите тип Jupalnic се срещат главно през периода HaA2 – HaB и възникват 

в резултат на взаимодействие на две различни традиции – на брадвите с едно 

ухо и арковидни фаски (чиято изходна форма е тип Negrești) и на тези без 

ухо, с трапецовидни фаски (с изходна форма – вариант Oinacu на тип 

Дичево). Времето на производство на редкия тип се поставя в периода НаА2 

– НаВ.  

II.14. Куха тесла/брадва с централно разположено ухо 

В изследването е анализирана и куха тесла/брадва с централно 

разположено ухо. Подобни изделия са известни от района на Северното 

Черноморие, а отделни образци присъстват и в съкровища от Банат и 

Добруджа. Произходът на тези оръдия се търси в областта на Урал и отвъд 

нея. Най-ранните образци от Северното Черноморие са от времето на 

периода BrD (XIII в. пр. Хр.), но като цяло типът се среща и през HaA1-2 или 

XII-XI в. пр. Хр.  

II.15. Ножове 

Изследваните в дисертацията къснобронзови ножове са разделени в 

осем типа, три от които са с по един подтип, а един дори с вариант. 

Типообразуващи белези са формата и извивката на острието, както и формата 
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на издатъка за дръжка. Подтиповете са обособени поради различие в 

оформянето на горната част на острието, в орнамента, както и в броя отвори 

за нитове върху издатъка за дръжка. Единственият вариант е разграничен 

поради по-особената форма на върха на острието. Почти всички ножове са 

открити на територията на Североизточна България, с изключение на 

няколко образеца от Северна Централна и Южна Централна България. 

Повечето изделия са единични случайни находки, като изключим нож от 

депозита от Овча могила и други два от надгробни могили край Триград и 

Гела. Паралели на изделията от типове 1-6 и 9 се откриват в южна посока, от 

тип 7 – в северозападна, а от тип 8 - в северна и североизточна посока. 

II.16. Върхове за копия 

Върховете за копия в настоящата работа попадат в два типа. При 

тяхното определяне е ползвана създадената от Л. Лещаков (2011) типология 

на върховете за копия от Югоизточна Европа. Първият тип е изграден от 

върхове за копия с издължено капковидно острие, а вторият - с издължено 

листовидно острие. И двата типа са с къса конусовидна втулка и средно 

ребро с овално сечение. Единият от изследваните в дисертацията върхове 

произхожда от скално светилище Ада тепе в Източни Родопи, а другият е 

случайна находка, открита в Шуменска област. Първият връх е датиран в 

края на КБЕ, а вторият – в интервала XIII-IX в. пр. Хр. Паралелите на първия 

тип са от Карпатския басейн, Централните и Западните Балкани. Произходът 

на втория тип се търси в Карпатския басейн. Представителите му са 

многобройни, широко разпространени на Балканите, в Трансилвания и 

Карпатския басейн.  

II.17. Меч 

Разглежданият в дисертацията меч попада в групата на двуострите 

мечове с езичеста дръжка по класификацията на мечове от територията на 
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България на И. Панайотов (1980). За съжаление, няма  налични данни 

относно контекста и мястото му на откриване. Паралелите му са най-вече от 

Карпатската област. Фактът, че дръжката на изследвания меч е прикрепяна с 

помощта на железни нитове, поставя находката сред най-късните изделия, 

изработени от бронз (края на къснобронзовата и началото на ранножелязната 

епоха). 

II.18. Апликации за щит/конска сбруя 

В изследването са включени апликации за щит или конска сбруя от 

депозит, открит в Североизточна България, които са разделени в два типа. В 

първия тип попадат изделия с горна част във формата на неправилна 

окръжност и заострен, коничен щифт за забождане. Вторият тип е изграден 

от предмети с кръгла, слабо конвексна форма, с леко завита навътре 

периферия. Сходни на находките от първи тип са изделия от Централна 

Европа, а на тези от втори тип – от територията на Румъния. Единият от 

типовете е поставен хронологически в XIV-XI в. пр. Хр., а другият – в XIII в. 

пр. Хр. 

Анализирани са също две биконични мъниста и спирална висулка от 

къснобронзовия некропол в Сандански, поставени хронологически в 

къснохеладски IIIC1 период. Паралели на находките се откриват в Егея и 

Анатолия. Изследвани са също тел и две гривни от колективна находка от 

Североизточна България. В тази област са открити също бръснач и халка. 

II. 19. Слитъци във формата на „разпъната волска кожа” 

В дисертацията са анализирани три слитъка във формата на „разпъната 

волска кожа” (oxhide ingots), спадащи към типове 2a и 2с по Buchholz (1958, 

1959), датирани между XIV и края на XII в. пр. Хр. Два от тях са от 

Североизточна България, а един от Югоизточна България. Такива слитъци се 

откриват в Кипър, Крит, Сардиния, а също в Турция, Гърция, Сицилия и др. 
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Медните слитъци във формата на „разпъната волска кожа” са една от 

основните форми, в които металът е разпространяван из Средиземноморието 

през КБЕ. 

II.20. Кръгли слитъци 

В изследването са включени също тринадесет кръгли слитъка от 

акваторията на Маслен нос, поставени най-общо в КБЕ. Кръгли слитъци (bun 

ingots) се срещат в района на Източното Средиземноморие през КБЕ, като те 

също са транспортирани на голямо разстояние. 

II.21. Слитъци с неправилна форма 

 Анализирани са и слитъци с неправилна форма, които са разделени в 

три типа. Повечето от тях произхождат от депозити и попадат 

хронологически в къснобронзовата и ранножелязната епоха. Малки слитъци 

с различна (кръгла, овална) форма, както и аморфни късове метал присъстват 

в съкровища от Трансилвания, Румънска Добруджа, Олтения и Молдова.    

 

Глава III. Технология на изработване на металните артефакти 

Третата глава на настоящата работа е посветена на технологията на 

изработване на изследваните метални находки.  

Химичен анализ – атомноемисионен спектрален анализ с 

индуктивно свързана плазма (ICP-AES) 

Химичният анализ на археологическия материал е извършен във 

Факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“. Измерването на елементния състав на пробите е осъществено от 

докторанта Деян Лесигярски, с помощта на гл. ас. д-р Бойка Златева-

Рангелова и под ръководството на проф. дхн Ивелин Кулев. 

Атомноемисионният спектрален анализ с индуктивно свързана плазма 

е извършен с помощта на спектрометър на фирмата Perkin Elmer, модел 
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Optima 7000 DV. Определена е концентрацията на единадесет елемента - мед 

(Cu), арсен (As), желязо (Fe), манган (Mn), никел (Ni), фосфор (P), олово (Pb), 

антимон (Sb), селен (Se), калай (Sn) и цинк (Zn).  

Същевременно е осъществено и валидиране на аналитичния метод чрез 

анализ на стандартизиран материал (BAM-CRM 228), като резултатите от 

това са представени в текста на дисертацията.  

Анализ на резултатите  

Представени са резултатите от проведения химичен анализ на 

артефакти от територията на България, които свидетелстват, че през 

бронзовата епоха са употребявани основно медни сплави за производството 

на различни категории находки. Твърде рядко за изработването на изделията 

е използвана чиста мед. През РБЕ и СБЕ е изготвян най-вече арсеновият 

бронз. Най-ранните свидетелства за появата на калаен бронз са от РБЕII, но  

той е предпочитана сплав през КБЕ.  

В Таблица 1 е представено разпределението на изследваните находки 

съгласно тяхната датировка и вида на използваната сплав, докато в Таблица 2 

са дадени средните стойности (минимална и максимална стойност) на 

съдържанието на арсен (As), калай (Sn) и олово (Pb) в зависимост от 

хронологическата принадлежност на изделията и вида метал. 

През бронзовата епоха от чиста мед са отливани основно слитъци и 

рядко готови изделия (например кинжали, плоски брадви/тесли, брадви с 

втулка, длета, шила, върхове за стрели, брадви с крила, сърпове). Арсеновият 

бронз е ползван за производството на брадви (плоски, с втулка или с крила), 

кинжали и сърповидни ножове, върхове за стрели и копия, игли и парчета 

метал. От калаен бронз са изработвани сърпове, кухи брадви, ножове,  

кинжали, мечове, върхове за стрели и копия, плоски брадви/тесли и брадви с 

крила, брадви с втулка, длета, шила, игли, куки, апликации, орнаменти, 
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слитъци и парчета метал. Концентрацията на арсен в находките от арсенов 

бронз най-често е между 2,1 и 3 % като достига 8,3 %, а на калай в изделията 

от калаен бронз е между 7,1 и 8 %, достигайки до 14,5 %. 

Важен етап от развитието на металообработката през бронзовата епоха 

е фактът, че тогава се появяват тройни сплави на основата на медта. От РБЕ-

СБЕ  е позната тройната сплав Cu-Sn-As, която обаче е по-характерна за КБЕ. 

При някои от артефактите арсенът вероятно е добавен, за да бъде повишена 

твърдостта на метала, тъй като съдържанието на калай при тях е ниско и е 

възможно да е резултат от настъпилата криза в неговото доставяне. Наред с 

това би могло да се допусне, че повишеното съдържание на арсена се дължи 

на рециклирани находки от арсенов бронз, които са използвани при 

производството на находки, изработени от калаен бронз. 

Понякога през КБЕ към калаения бронз е добавяно олово (Pb), за да 

бъдат подобрени свойствата на метала при отливане. Очевидно е било 

известно, че присъствието на олово в определена концентрация повишава 

течливостта на стопилката, чрез което се подобрява качеството на отливките 

и възможността за отразяване на фини детайли. Тази сплав обаче е била 

подходяща за изработването само на определен вид изделия, тъй като 

отливки с такъв състав не могат да бъдат дообработвани чрез коване. 

Въпреки това, по някои от изследваните в дисертацията находки са видими 

следи от коване.  

В редки случаи е приготвян калаен бронз с добавка на никел (Ni) и 

антимон (Sb), а също калаен бронз с никел (Ni) и арсен (As). Тези тройни 

сплави са използвани, тъй като комбинацията от елементите арсен и никел 

има положителен ефект върху свойствата на сплавта - повишава се нейната 

пластичност и здравина. Добавянето на Sb и Ni пък увеличава твърдостта и 



20 

здравината на крайния продукт, но също подобрява свойствата при отливане 

и допълнителна обработка на метала. 

Поради практиката на претопяване на готови метални изделия 

(повредени, дефектни или излезли от употреба) сред парчетата метал се 

появява образец от арсенов бронз с високо съдържание на антимон. 

Необичайният химически състав обаче може да е и резултат от търсения на 

материал, притежаващ твърде светъл цвят. 

Изобщо една от възможните причина за присъствието на добавени 

компоненти в слитъците е това, че те са изработени от претопени метални 

артефакти. Това не е изненадващо, тъй като рециклирането  на метали и 

преизползването на скрап е обичайна практика през КБЕ. Извършвано е 

смесване и претопяване на находки от бронзови сплави, от които 

впоследствие са отливани нови изделия. Слитъците и късовете метал от 

калаен и арсенов бронз вероятно са изработени от претопен метал или пък 

представляват заготовки, от които ще бъдат изработени съответните 

предмети. Присъстващите сред инвентара на къснобронзови депа медни 

слитъци могат да се приемат за чист метал, приготвен за изработването на 

някакъв вид артефакти или за смесване с калай. 

Изключително интересен е резултатът от анализа на кинжал от могилен 

гроб край с. Дражево от РБЕII (4,2 % Sn), който внася допълнителна тежест 

по въпроса за ранната поява на калаен бронз на територията на България. 

Досегашните оскъдни сведения по проблема очевидно значително ще 

нараснат с възможността да бъдат анализирани метални изделия от сигурен 

археологически контекст, което бе и едно от предизвикателствата на 

настоящото проучване.  

Много значима находка, попаднала в полето на изследване, е желязната 

плоска брадва, открита в състава на депозит от Североизточна България, 
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заедно със слитъци и куха брадва, изработени от мед и бронз. Комплексът се 

отнася хронологически към края на II и началото на I хил. пр. Хр. и 

представлява интерес във връзка с разкриването на механизмите на 

преминаване от металургията на бронза към металургията на желязото на 

територията на България. 

Друг интересен случай представя един от изследваните в дисертацията 

ножове. Съдържанието на калай в неговото острие е три пъти по-високо в 

сравнение с това в нит от дръжката му. Това изглежда напълно естествено, 

като се има предвид, че работната част трябва да притежава значителна 

твърдост и здравина, а за производството на нит е подходящ по-мек и 

пластичен метал.   

 На майсторите металурзи е било известно, че много високото 

съдържание на калай в бронза води до изсветляване на цвета на готовите 

изделия. Освен това те притежават голяма твърдост и се полират добре. 

Споменатите свойства са особено важни когато става въпрос за изработката 

на орнаменти, при които обичайно се търси и ефект на естетическото 

въздействие. Пример за такъв накит е спирална висулка от плоския некропол 

от КБЕ в Сандански (13,2 % Sn). 

Сред изследваните в дисертацията сърпове присъства един, отлят от 

чиста мед, за разлика от всички останали, които са от калаен бронз. Това е 

свидетелство, че въпреки навлизането на калаения бронз в производството на 

инструменти, изработването на оръдия от чиста мед продължава. 

Статистическа обработка на експерименталните резултати 

 В дисертацията са представени хистограми на разпределение на 

находките по основни химични елементи в състава им. В случая става въпрос 

за концентрациите на елементите  мед, калай, арсен и олово, изобразени на 

Фигури 1, 2 и 3.  



22 

При обработка на аналитичните данни е извършен и анализ на 

корелациите. Неговата цел е да бъде проверено дали съществува зависимост 

между съдържанието на отделни елементи в изследваните образци. 

Установена е корелация единствено между концентрациите на Ni и As. При 

останалите двойки елементи (Sn и Zn; Zn и As; Sn и Pb; As и Pb; Ni и Fe; Sb и 

As; As и Fe) не се наблюдава подобна зависимост. Линейната зависимост 

между съдържанието на никел и арсен вероятно се дължи на едновременното 

попадане на двата елемента в медната сплав. Това от своя страна подсказва, 

че възможният източник на арсен е минералът никелин (NiAs), като в някои 

случаи е арсенопирит (FeAsS). Все пак, корелацията между концентрацията 

на никел и арсен не е достатъчно основание да се направят предположения за 

конкретните рудни находища, тъй като зависимостта е в голям интервал, а 

липсват данни за оловните изотопни отношения. 

Анализираните находки, обединени по категории, комплекси или 

местонамиране, както и всички изделия взети заедно, са подложени на 

статистическа обработка чрез прилагането на йерархичен кластърен анализ. 

Резултатите от йерархичното кластъриране на находките, проведено чрез 

употреба на програмата SPSS, са представени под формата на дендрограми. 

Направени са три варианта на анализ, които се базират на съдържанието на 

изследваните елементи, т.е. обектите са групирани въз основа на приликата 

по отношение на променливите:  

1. Cu, Sn, Zn, Ni, Pb, Fe, As, Sb, Se, Mn; 

2. Sn, Zn, Ni, Pb, Fe, As, Sb, Mn; 

3.  Cu, Sn, Zn, Pb и As.  

Тези три варианта на кластъриране се основават на желанието да бъде 

оценена ролята на отделните елементи за ефективността на групирането, въз 

основа на приликата им по отношение на елементния състав. В първия 
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случай се взима под внимание съдържанието на всички изследвани химични 

елементи. При втория вариант определящи са както микро-, така и 

макроелементите в състава на метала. Медта не присъства сред включените 

елементи, тъй като е основен компонент в състава на находките. 

Съдържанието на селен пък е близко до границите на откриване, поради 

което той също е изключен при този вариант. Манганът обаче е от значение, 

въпреки ниските измерени стойности, тъй като е възможно да корелира с 

желязото. Третият вариант на кластърен анализ се базира на концентрациите 

на елементите с металургично значение, които изграждат различните видове 

сплави. Те са или умишлено прибавени към медта, или са резултат от 

специалното селектиране на руди, в чиито състав присъстват. 

Като пример в автореферата на дисертационния труд е приведено 

кластърирането на ножовете, които са изследвани (вж. фиг. 4), докато в 

дисертацията са представени дендрограмите, получени при групирането на 

всички анализирани археологически образци. 

Металните артефакти, открити на даден археологически обект (селище 

или некропол) обикновено са групирани в един кластър. Това е 

доказателство, че изделията от един обект са изработени от метал с близък 

химичен състав. Разбира се, има и изключения, когато поради различия в 

състава, които отразяват характеристиките на използвания за изработването 

им руден източник, находките от един обект попадат в различни кластъри. 

При кластърирането на артефактите понякога изделия от една и съща 

колективна находка (макар и данните за това да са несигурни) попадат в 

различни групи. Това може да се приеме като доказателство, че за 

изработването им е използван метал от различни рудни тела.  

 Същото явление се наблюдава и сред находки от един тип, а в подкрепа 

на това могат да бъдат посочени изследваните сърпове. Например 
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представителите на най-масовия тип Дичево са разпръснати в няколко 

кластъра. Това показва от една страна продължителния период, в който са 

изработвани тези инструменти, а от друга е свидетелство за използването на 

различни източници на метал при тяхното производство. Като се има 

предвид, че изделията са характерни за Североизточна България, такова 

разнообразие на металните находки е в съгласие с липсата на собствени 

рудни източници.  

В други случаи обаче металните предмети от даден депозит попадат в 

рамките само на един кластър. Това пък е свидетелство за постигнатата 

хомогенност на метала, от който са отливани изделията и съответно е 

признак за високата специализация на майсторите-металурзи. 

Металографски анализ 

В настоящата работа е извършен металографски анализ на 20 находки 

от мед и медни сплави, които са представители на различни археологически 

категории, както и етапи на бронзовата епоха, но и ранната желязната епоха 

на разглежданата територия. Изследвана е микроструктурата на споменатите 

изделия, в резултат на което са определени приложените начини на 

обработка на медта и нейните сплави и са направени изводи относно 

достигнатото технологично ниво на развитие. 

Проведеният металографски анализ (вж. представените на образ 1 

снимки на някои от металографските шлифове) свидетелства, че повечето 

разглеждани находки са изработени чрез отливане. Някои от тях са били 

подложени на допълнителна обработка, за да бъдат доведени до определена 

форма и/или да се въздейства върху твърдостта на изделията. Това е 

извършвано посредством цикъл или цикли от редуващи се процеси на коване 

и отгряване, което води до желания баланс между твърдост, якост и 

пластичност на крайното изделие.  
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Съпоставка на аналитичните данни с такива от предходни 

изследвания 

Получените в настоящата работа резултати от химическия анализ на 

метални находки от бронзовата епоха в България не се различават 

съществено от тези на Е. Черных (1978), Е. Перницка и сътр. (1997), S. 

Junghans, H. Sangmeister и M. Schröder (Bittel et al. 1968) както и И. Илиев 

(2006). Съпоставката с резултатите от археометалургични проучвания на 

находки от бронзовата епоха от Румъния, Украйна, Континентална Гърция и 

Егея, както и Анатолия също показва значителни прилики. Както става ясно, 

резултатите от настоящото изследване напълно се вписват в съществуващата 

вече база данни, което пък е свидетелство за близкото технологично ниво на 

развитие на металургичното производство, достигнато през бронзовата епоха 

в споменатите области, както и за известни възможности да бъдат сравнявани 

аналитични данни, получени в различни лаборатории по различни методи за 

анализ. Това, разбира се, следва да се прави след твърде прецизно 

предварително съпоставяне на аналитичните резултати. 

 

Заключение 

В настоящата дисертация бяха открити доказателства, че древните 

майстори са познавали добре механичните свойства на сплавите, които са 

приготвяли. За изработването на определен вид изделия или части от тях са 

използвани сплави с определен състав. Металурзите от бронзовата епоха 

показват завидни познания за качествата на изделията, които изработват и в 

зависимост от тяхната употреба повишават или понижават някои от 

добавяните елементи.  

В изследването бе доказано, че провеждането на химически анализ 

понякога може да бъде от полза и за хронологическото определяне на 
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находките. Определянето на компонентния състав на археологически 

находки би могло да послужи също за идентифициране на фрагменти от едно 

и също изделие, които не си пасват плътно и чрез методите на реставрацията 

това не може да бъде доказано. В изследването се сблъскахме с такъв случай, 

при работата с части от сърпове, които като цяло са доста близки по форма и 

понякога е трудно да бъде определено на какъв брой предмети принадлежат. 

Анализът на три парчета, за които се смяташе възможно да са от един сърп, 

потвърди това предположение.  

В редица археологически публикации се изказват хипотези относно 

причините за настъпването на конструктивни изменения при определени 

форми изделия. Това често се свързва с промени в химическия състав на 

произвежданите предмети. В компонентния състав на метала се търси и 

причината за наличието на пукнатини или повреди в изделията. Само 

провеждането на химически анализ обаче може да потвърди или отхвърли 

подобни предположения. 

Въз основа на кластърния анализ на всички изследвани находки от 

проведеното в дисертацията определяне на химическия състав на артефакти 

от мед и медни сплави могат да бъдат направени следните изводи.  

При групирането на анализираните находки не е установена 

зависимост между компонентния им състав и времето или района, от който 

те произхождат. Поради това не може да се говори за особености в характера 

на металургичното производство и да бъдат обособени производствени 

центрове въз основа на химическите характеристики на разглежданата група 

артефакти. Не бива да се забравя обаче, че анализираните предмети все пак 

изграждат само част от откритите на територията на България метални 

находки, поради което изводите, направени въз основа на тяхното изследване 

не следва да бъдат приемани като окончателни.  
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Резултатите от кластърния анализ показват, че не се наблюдава връзка 

и между химическия състав на металните предмети и принадлежността им 

към определена категория или тип археологически находки. Следователно не 

може да се говори за съществуването на строги рецепти за приготвяне на 

сплавите, които са следвани от майсторите металурзи при изработването на 

определен вид изделия. Това разбира се, не е признак за ниско технологично 

ниво на металургичното производство през бронзовата епоха. Очевидно 

вариациите в концентрациите на изследваните химични елементи в пробите 

се дължат на  различните източници на руда, както и на различните 

приложени методи на изработване на артикулите. Подобен извод не е 

изненадващ, като се има предвид фактът, че в Североизточна България, 

откъдето произхождат повечето анализирани находки, няма залежи на медна 

руда, а в района на Балканския полуостров липсват находища на калай. 

Следователно всички артефакти от този регион са изработени от метал, който 

е обект на търговски обмен и най-вероятно е добит от различни рудни 

депозити. 

Проведеният като част от настоящата работа металографски анализ на 

артефакти от различните фази на бронзовата епоха в България доведе до 

заключението, че технологията на производство на находки от мед и медни 

сплави не претърпява сериозни промени през отделните етапи на бронзовата 

епоха, на разглежданата територия. Артефактите, отразяващи контакти със 

съседни области, не показват някакви специфики в структурата на метала, от 

който са изработени. Методите на обработка са зависели най-вече от 

предвидената функция на находките, като желаната цел е била достигане на 

максималната им ефективност. 

Съчетаването на различни методи на изследване на химическия състав 

и структурата на металните артефакти в настоящата дисертация, позволи 
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съпоставяне на получените данни, както и тяхното допълване. Използваните 

сплави и техники на металообработка свидетелстват, че древните майстори 

са притежавали емпирични познания относно свойствата на металите. Както 

става ясно от представеното изложение, металурзите от бронзовата епоха са 

познавали достатъчно добре какви качества ще притежава дадено изделие 

при определен състав на метала, от който е изработено. В някои случаи обаче 

по-особеният състав на някои артефакти или слитъци е възможно да е 

резултат от събирането на метали и тяхното претопяване, каквото вече е било 

практикувано през БЕ. 
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Справка за научните приноси 

1. Голяма част от изследваните в дисертацията артефакти от мед и 

медни сплави (125 бр.) са непубликувани, като към тях се прибавят 

21, публикувани от автора на изследването, както и една желязна 

находка. 

2. Разработени са нови типологии за редица категории артефакти 

(брадви с крила, кинжали, игли, върхове за стрели, ножове, 

апликации за щит/конска сбруя, слитъци с неправилна форма), а за 

други съществуващите схеми са доразвити и усъвършенствани, 

благодарение на което е прецизирана и хронологията на 

изследваните изделия. 

Друга група находки (заготовки/пръчковидни слитъци, кука, 

мъниста, спирална висулка, намотки тел, стъргалка/шпатула, 

гривни, халка, бръснач), представени от единични образци, също са 

подложени на формален анализ и въпреки, че при тях няма 

обособени типове, е обърнато внимание на тяхната хронологическа 

принадлежност и разпространение. 

3. Изложени са наблюденията на автора относно технологичните и 

утилизационни особености на артефактите. Подобен тип анализ не 

присъства в други изследвания на находки от същия период на 

територията на България, поради което той може да се приеме за 

своеобразен принос на настоящата работа.  

4. Проведен е анализ за определяне на химическия състав на 261 

археологически метални находки от бронзовата епоха, при което са 

проведени 3100 елементоопределения.  Предложена е 

интерпретация на получените аналитични данни, които освен това 

са съпоставени с такива от вече съществуващи подобни проучвания 
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на находки, произхождащи не само от територията на България, но и 

от съседни области.  

5. Важно откритие, направено в настоящата работа е това, че през 

бронзовата епоха на разглежданата територия се появяват тройни 

сплави на основата на медта. 

6. Представени са нови доказателства за ранната поява на калаен бронз 

на територията на България. 

7. Колективна находка от метални предмети от края на II - началото на 

I хил. пр. Хр., включена в полето на изследване, спомага за 

изясняване на процеса на преход между металургията на бронза и 

желязото на територията на България. 

8. В изследването е разгледано голямо количество слитъци, които 

съществено допринасят за изясняване на формулираните в 

дисертацията цели. Резултатите от техния анализ дават ценна 

информация относно методите на обработка и преработка на метал 

през бронзовата епоха.  

9. В настоящата дисертация за първи път е приложен съвременен 

статистически метод за обработка на аналитични данни от 

изследване на артефакти от бронзовата епоха, който е изпробван в 

няколко варианта. Анализираните находки, обединени по категории, 

комплекси или местонамиране, както и всички изделия взети заедно, 

са подложени на йерархичен кластърен анализ.   

10.  Извършено е първото по-задълбочено металографско проучване на 

находки от бронзовата епоха в България. Изследван е начинът на 

изработване на различни категории артефакти от отделните фази на 

бронзовата, както и на ранната желязна епоха.  
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11.  В резултат на съчетаването на различни археометрични методи на 

анализ е представено достигнатото технологичното ниво на 

развитие на металургията през бронзовата епоха на разглежданата 

територия. 
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Период Вид метал - брой проби (%) Общ брой проби 

(% от всички) Мед Арсенов бронз Калаен бронз 

РБЕ 9 (42,9 %) 9 (42,9 %) 3 (14,3 %) 21 (8 %) 

РБЕ-СБЕ 2 (13,3 %) 10 (66,7 %) 3 (20 %) 15 (5,7 %) 

СБЕ 3 (37,5 %) 2 (25 %) 3 (37,5 %) 8 (3 %) 

РБЕ-КБЕ 1 (7,1 %) 3 ( 21,4%) 10 (71,4 %) 14 (5,3 %) 

РБЕ-РЖЕ  1 (25 %) 3 (75 %) 4 (1,5 %) 

КБЕ 23 (16,1 %) 4 (2,8 %) 116 (81,1 %) 143 (54,4 %) 

КБЕ-РЖЕ 4 (6,9 %) 2 (3,4 %) 52 (89,7 %) 58 (22,1 %) 

                                                                                                                         Всичко: 263 

 

Таблица 1. Разпределение на находките според датировката им и вида метал 

 

 

Период Метал Концентрация [%] – средна стойност (min-max количество) 

As Sn Pb 

КХ Cu 0,2 (< 0,001-0,6) < 0,0005 0,009 (< 0,001-0,04) 

As бронз 2,5 (1,7-3,6) 0,2 (< 0,0005-0,9) 0,08 (< 0,001-0,3) 

РБЕ Cu 0,5  (0,01-0,8) 0,03 (< 0,0005-0,2) 0,2 (< 0,001-1,3) 

As бронз 3,06 (1,3-8,3) 0,02 (< 0,0005-0,1) 0,2 (< 0,001-1,2) 

Sn бронз 0,3 (0,1-0,4) 4,3 (1,7-7) 0,1 (0,04-0,2) 

РБЕ-СБЕ Cu 0,7 (0,4-0,9) < 0,0005 < 0,001 

As бронз 2,3 (1-4,1) 0,05 (< 0,0005-0,3) 0,05 (< 0,001-0,2) 

Sn бронз 1,1 (0,6-1,6) 3,7 (2-6,1) 0,2 (0,2-0,3) 

СБЕ Cu 0,3 (0,006-0,9) 0,003 (< 0,0005-0,09) 0,02 (0,001-0,03) 

As бронз 4,5 (3,4-5,7) < 0,0005 0,02 (0,004-0,03) 

Sn бронз 0,4 (0,2-0,6) 10 (7,4-11,5) 0,2 (< 0,001-0,4) 

РБЕ-КБЕ Cu 0,2 0,2 0,04 

As бронз 2,1 (1,3-2,6) < 0,0005 0,004 (< 0,001-0,01) 

Sn бронз 0,3 (0,06-0,8) 7,7 (2,4-12,9) 0,2 (0,02-0,6) 

РБЕ-РЖЕ As бронз 1 < 0,0005 < 0,001 

Sn бронз 0,3 (0,1-0,6) 7,1 (4,6-10) 0,1 (0,01-0,2) 

КБЕ Cu 0,5 (0,08-0,9) 0,03 (< 0,0005-0,6) 0,008 (< 0,001-0,3) 

As бронз 2,2 (1,8-3,1) 0,1 (< 0,0005-0,6) 0,1 (< 0,001-0,2) 

Sn бронз 0,3 (0,007-2,2) 7,3 (1,3-13,4) 0,6 (< 0,001-5,1) 

КБЕ-РЖЕ Cu 0,3 (0,1-0,8) 0,05 (< 0,0005-0,1) 0,3 (< 0,001-1,1) 

As бронз 2,8 (1,4-4,2) 0,002 (< 0,0005-0,004) 0,04 (< 0,001-0,08) 

Sn бронз 0,4 (0,02-3,2) 8,6 (1,1-14,5) 0,5 (< 0,001-3,7) 

РЖЕ Sn бронз 0,05 (0,009-0,1) 8,8 (7-10,1) 0,2 (0,1-0,3) 

КЖЕ Месинг 0,1 (< 0,001-0,3) 2,3 (< 0,0005-7,5) 2,4 (0,003-12,8) 

 

Таблица 2. Средни стойности (минимално и максимално количество) на As, Sn и Pb в 

находките в зависимост от хронологическата им принадлежност и вида метал 
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Фигура 1. Хистограма на разпределение на находките според съдържанието на мед 

 

Фигура 2. Хистограма на разпределение на находките от калаен бронз според 

съдържанието на калай 
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Фигура 3. Хистограма на разпределение на находките от арсенов бронз според 

съдържанието на арсен 
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PROXIMITIES   Cu Sn Zn Pb As 

* * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * *  

Dendrogram using Ward Method 

Rescaled Distance Cluster Combine 

 

    C A S E     0         5        10        15        20        25 

  Label    Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  811.VAR   23   ─┐ 

  812.VAR   24   ─┤ 

  703.VAR    4   ─┤ 

  702.VAR    3   ─┤ 

  695.VAR    1   ─┼─┐ 

  831.VAR   30   ─┤ │ 

  847.SM    31   ─┘ ├─┐ 

  705.VAR    6   ─┐ │ │ 

  805.VAR   18   ─┤ │ │ 

  776.VAR    9   ─┼─┘ ├─────────────────────────────────────┐ 

  777.VAR   10   ─┤   │                                     │ 

  814.VAR   26   ─┘   │                                     │ 

  781.VAR   14   ─┬───┘                                     │ 

  809.VAR   21   ─┘                                         │ 

  696.VAR    2   ─┬─┐                                       │ 

  778.VAR   11   ─┘ ├─┐                                     ├─────┐ 

  707.VAR    8   ─┬─┤ │                                     │     │ 

  810.VAR   22   ─┘ │ ├───────────────────────┐             │     │ 

  804.VAR   17   ───┘ │                       │             │     │ 

  780.VAR   13   ─────┘                       │             │     │ 

  787.VAR   16   ─┐                           │             │     │ 

  807.VAR   19   ─┤                           │             │     │ 

  816.VAR   28   ─┼─────────────────┐         ├─────────────┘     │ 

  813.VAR   25   ─┤                 │         │                   │ 

  821.VAR   29   ─┤                 │         │                   │ 

  704.VAR    5   ─┤                 │         │                   │ 

  782.VAR   15   ─┤                 │         │                   │ 

  859.CF    33   ─┘                 ├─────────┘                   │ 

  779.VAR   12   ─┐                 │                             │ 

  815.VAR   27   ─┤                 │                             │ 

  808.VAR   20   ─┼─┐               │                             │ 

  849.SM    32   ─┘ ├───────┐       │                             │ 

  706.VAR    7   ───┘       ├───────┘                             │ 

  694.VAR   35   ───────────┘                                     │ 

  820.VAR   34   ─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Фигура 4. Дендрограма, получена при статистическата обработка на резултатите от 

анализа на включените в изследването ножове 

 

 

 






