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Подбрани експонати 
Изложба „Спасени съкровища на България“ 

Зала за временни експозиции, НАИМ при БАН 
7 ноември 2018 – 27 януари 2019 г. 

 
 

 
1. Шлем „тракийски“ тип от бронз и сребро  
Плетена, община Сатовча 
ІV в. пр. Хр. 
НИМ 

 
Шлемът е прецизно изработен от няколко отделни 
части – издатък (кробюлос) от две огледални пластини, 
наносник и шарнирно прикрепени набузници. 
Набузниците, пластично моделирани по линиите на 
челюстта, с повърхност, пресъздаваща стилизирана 
брада, са предпазвали лицето на война. Предметът е 
богато украсен с апликирани елементи. По веждите, 
подвеждията и наносника са монтирани сребърни 
ленти, а над шарнирните връзки – трапецовидни 
сребърни пластини. Шест кръгли апликации са 
разположени над наносника,  
при слепоочията и над набузниците. Вероятно е 
принадлежал на знатен воин. Не са известни 
подробности за намирането му.   
 

 
 
2. Златна огърлица от богат женски гроб, некропол на Месамбрия 
средата на ІІІ в. пр. Хр. 
Музей „Старинен Несебър“ 
 
Огърлицата е част от гробната находка, която постъпва в Музей „Старинен Несебър“ в 
началото на 2009 г. със съдействието на органите на реда. Златните накити са били 
открити в гроб от некропола на антична Месамбрия при строеж на къща в новата част на 
гр. Несебър. Накитите са изящно изработени, повечето са с полихромна украса: огърлица-
лента, верижка с централен Хераклов възел, два масивни пръстена, апликации и други 
елементи от диадеми, златни мъниста от огърлици и дълги нанизи, украсяващи тялото и 
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дрехите на погребаната. Заедно с накитите в музея 
постъпва и керамичен съд – атическо   ойнохое, който 
насочва към времето на извършване на погребението – 
в десетилетията след средата на ІІІ в. пр. Хр.  
 
Изящният стил и високото майсторство на изработка на 
накитите от Несебър ги причисляват към най-
известните изделия на елинистическото ювелирство от 
Северна Гърция и Мала Азия. Притежателката им без 
съмнение е била представител на най-висшата 
прослойка на елита на Месамбрия. 
 
 
3. Бронзови фигурки, Дрангово, Кърджалийско 
III-II в. пр. Хр. до III в. сл. Хр. 
РИМ Кърджали 
 

Колекция от миниатюрни бронзови фигурки на 
конници и коне, както и на божества от гръцко-
римския пантеон, е задържана през 2012 г. 
благодарение на оперативна информация, 
постъпила в МВР, за лица извършващи 
иманярска дейност на територията на 
граничната зона в района на с. Дрангово, общ. 
Кирково, обл. Кърджали, оградена от телените 
заграждания на границата с Гърция преди 1989 
г. Служителите на МВР намират и изземат от                                                                             

дома на иманяра 39 антични предмета.  
 
Светилището, в което са намерени, е разположено на характерен връх по билото към 
южните склонове на Гюмюрджински снежник. Предметите са открити около скалните 
избиви, непосредствено под чимовия пласт. Колекцията включва пет монети и 46 
предмета от бронз – фигурки на кончета, конници, три статуетки на Зевс, по една на Хера, 
Аполон и Хермес, както и бронзови постаменти. Впечатление прави група кончета и 
конници с изключително издължени пропорции, изпълнени в един нетипичен стил. За 
първи път вотивните фигурки, които имат култово предназначение и са дарявани като 
обет, се откриват заедно с оловните заливки, които са ги фиксирали към скалните 
повърхности. 
 
Въз основа на стиловите особености на находката може да се допусне датировка на 
светилището от III-II в. пр. Хр. до III в. сл. Хр.  
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4. Икона Св. Богородица Троеручица със Св. Йоан 
Предтеча и Св. Николай Мирликийски Самоков 
1853 
НИМ 
 
Иконата на Св. Богородица Троеручица със Св. Йоан 
Предтеча и Св. Николай Мирликийски е рисувана с 
темпера върху дърво в Самоков от зограф Никола 
Образописов през 1853 г. 
 
Представянето на св. Богородица с Младенеца 
възпроизвежда с някои изменения прочутата 
чудотворна икона на св. Богородица Троеручица от 
Хилендарския манастира. В долните ъгли, в оформени 
от барокови елементи клейма, са поместени допоясните фигури на св. Йоан Предтеча и на 
св. Николай Мирликийски.  
 
По-тъмният колорит, продълговатите лица и плътните сенки в най-ранната подписана 
икона на Никола Образописов все още напомнят за стила на бащата – Йоан Иконописец.   
 
 
5. Част от колективна находка на златни монети 
VІІ – ІХ в. 
НАИМ-БАН 
 

Част от колективна монетна находка от златни 
персийски (сасанидски), арабски, византийски 
и венециански монети, с неустановен общ 
брой. Конфискувана е от българските 
митнически власти и органите на гранична 
полиция на българо-турската граница при 
пункт с. Капитан Андреево – Капъ куле през 
лятото на 2010 г. Местонамирането й е 
неизвестно. 
 

 
Персийските и арабски монети са от периода VІІ – ІХ в., с общ брой 63 екземпляра. Те са 
изключително редки и досега са намерени само няколко такива динара от времето на 
Първото българско царство. 
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