
БОРОВСКОТО СЪКРОВИЩЕ 

 

 Повече от четири години община Борово се опитва да събере сума от  10 000 лева за 

изработване на реплика на Тракийското сребърно съкровище от ІV в. пр. Хр., открито в 

землището на град Борово. През 2011 г. бе изработен проект „Експониране на местното 

етнографско, историческо и природно наследство” по мярка 313 на Програма за развитие 

на селските райони 2007-2013 г. Една от проектните дейности включва изработване на 

така дълго мечтаната реплика на съкровището. 

 Освен копие на съкровището, проектните дейности целят 

изработването на малки рекламни филми /между две и пет минути/ 

за историческо, етнографско и природно наследство на общината. В 

помощ на екипа работят много доброволци от всички населени 

места на община – краеведи, самодейци, пенсионери, читалищни 

дейци.  Местният краевед Тотьо Манев от град Борово откри в 

Известния на Регионалния исторически музей – Русе, том 10, Русе 

2006 г. любопитен материал: “Преоткриване на Боровското 

съкровище”, негов автор е археологът Димитър Иванов. Тъй като за 

мен този текст съдържа информация, която смятам, че е непозната 

за много съвременни боровчани, излагам текста дословно:1 

 

 “През една мъглива декемврийска  утрин на 1974 г. пътувах с влака за село Борово. 

Бях командирован да разгледам и определя археологическите материали, събрани в 

землището на селото от един местен ентусиаст – Ради Колев. За пръв път отивах там и 

районът ми беше още слабо познат. Поради това на гарата ме чакаше секретарят на 

читалището Георги Попов. 

 Предложих докато разглеждаме сбирката да посетим разположената наблизо 

селищна могила “Чакмак тепе”. Преди да пресечем магистралата за Бяла, минаваме край 

“Триъгълника”, където доскоро съществувал подземен вход. Подмамени от мисълта, че 

този вход непременно е свързан с тайнствено изчезнал манастир, оставил само старото име 

на селище /Горна Манастирица/, моите спътници развълнувано търсеха възможностти за 

повторното му откриване. 

 Навлизаме в боровата гора отсреща, където в миналото селяните откривали при 

оран многобройни кремъчни пластинки, части от глинени съдове, 

огнища, мазилки от стени на колиби. Затова нарекли мястото 

“Чакмак тепе”, т. е. “Кремъчен връх”. Докато спорим за 

намираните тук по-рано находки, моите спътници се сещат, че 

предният ден бригадирът на тракторната бригада Трайчо Великов 

им споменал, че неговите трактористи открили и му предали едни 

малки тенекиени фигурки на кон и бик и още други парчета, които 

плуговете изровили съвсем наскоро. Те още не са ги виждали и не 

могат да обяснят какви са тези фигурки и от какво са направени, но 

решаваме между другото на връщане да ги видим. Почти забравили 

за разговора, влизаме в селото, но къщата на бригадира пред нас 

възбужда интереса ни. Той не е в тях. Домашните му са виждали 

тези частички, но не знаят къде ги е прибрал. Примирени тръгваме към гарата, като 

поръчвам на моите спътници непременно да видят намерените предмети. 

 



 В далечината вече се чува шумът от приближаващия влак, когато пред нас изскача 

запъхтян зетят на бригадира и ни подава малка плетена кошничка. Все пак е открил 

загадъчните фигурки. Докато нетърпеливо се опитваме да развием хартията, в кошничката 

се търкулват няколко сребърни парчета. Оказват се действително предни половинки на кон 

и бик, но разлепени на две, смачкани, с липсващи рога и уши и все пак респектиращи с 

белотата на среброто, с изящната си изработка, с тънката позлата. Все още не вярвайки на 

очите си, обръщам най-големият от късове и в средата му изведнъж светва с позлатата си 

една толкова позната в тракийското изкуство сцена – сърна, нападната от грифон, първото 

по-цялостно изображение сред купчината безформени парчета. Изненадата ми е толкова 

голяма, че правя най-невероятното – завивам внимателно предметите и най-спокойно ги 

връщам с думите: “Редно е Трайчо Великов, който е приел и съхранил тези предмети, да ги 

предаде сам, тъй като те наистина са интересни”. Без да имам сили да обясни докрай и на 

моите спътници, в последния момент успявам да се кача във влака. Не помня нито как съм 

се върнал, нито как съм прекарал неделния ден, разкъсван от съмнения дали съм постъпил 

правилно, като съм оставил у бригадира тази изключителна находка. Защото действително 

ставаше дума за находка с огромна стойност, толкова значителна, че аз не посмях там, на 

гарата, дори да спомена за нея. Обзет от нетърпение едва изчаквам в понеделник кратка 

информация от Георги Попов и тръгвам за гарата. Този път намирам Трайчо Великов в 

стопанския двор. Връщаме се у тях. Разглеждам отново предметите, слушам повече 

неговите обяснения. Удивлява ме този човек със здравия си усет. В тези малки изящни 

късчето той пръв е видял голямото, значимото, успял е да прецени тяхната изключителна 

стойност и да ги прибере у дома си. Сам се опитва да ги сглоби и да представи как са 

изглеждали в ръцете на нашите предци, макар да му е трудно да разбере как може да се 

пие от такъв ритон, който има отвор и в долната си част. 

 Съдовете едва ли са три, а и от тях липсват части. 

Обстоятелствата налагат веднага да разгледаме мястото и да 

организираме археологическо проучване, макар земята да е 

замръзнала, покрита с лека снежна покривка. От дома му до там са 

около два километра, които извървяваме на един дъх. Съдчетата са 

намерени западно от селото, на върха на известния Беленски баир, 

близо до стария турски път, строен по времето на Митхад паша. 

 На другия ден ме чакат няколко възрастни работници. С 

кола ни извозват на два пъти до нивата. Наоколо се стеле гъста и 

непрогледна мъгла, която едва на обяд се отдръпва за един час. 

Работниците се събират на определеното място и правят ритуално 

първата копка. Земята се рони на едни буци, които трудно се 

разбиват. Още след първите няколко копки се откриват нови парчета от голямата сребърна 

купа. Това удвоява вниманието на всички. И съвсем наскоро в една голяма буца пръст 

проблясва неголям съд с кръгла форма. Всички захвърлят лопатите и се струпват 

възбудено около откривателя му, който се мъчи да го очисти от сплъстената земя. 

Виждаме да се появяват части от фигури по кръглата повърхност. И тъй като калта не 

може да се очисти напълно, пращаме го да измие находката в най-близката локва край 

пътя. Минава четвърт час и повече, той не се завръща и всички започваме тревожно да се 

оглеждаме. Най-после той изплува от мъглата, сияещ, с една каничка, която носи в 

протегнатата си триумфално напред ръка. Навсякъде вота замръзнала, та ходил по-далеч. 

Работата спира, всеки се стреми да се докосне до чудния съд с прекрасните фигури. Върху 

тази малка каничка са изобразени фигури на свирещи и танцуващи в захлас сатири и 



вакханки, а в центъра на шествието седи брадат мъж със строго лице, увенчан с бръшлянов 

венец. По-късно се оказва, че това е самият бог на виното и веселието Дионис, почитан 

извънредно много от траките. Прочитам надписа върху шийката на каничката – 

КОТИОСЕКСБЕО, и се връщам малко назад в студентските си години, когато откриха 

златните погребения във Враца и една част от студентите на Историческия факултет се 

втурнахме да видим на място сензационните находки. А върху някои от фиалите там 

имаше същия надпис, който по-късно изследователите свързват с прочутия тракийски 

владетел Котис І /383-359 г. пр. н. е./. 

 Трудно се откъсваме от вихрения танц на вълшебните 

фигури. Работниците настървено се залавят за лопатите и в пълно 

мълчание упорито продължават да прехвърлят замръзналата земя, 

докато едно едва доловимо чукване на лопатата по метал събира 

отново всички на едно място. Продължават да разчистват вече с 

ръце и скоро един от тях вдига победоносно малка крилата 

фигурка. Отново трябва да изчакаме ритуала по измиването в 

локвата, за да разгледаме новата придобивка. Междувременно до 

нея откриват продълговат  рог с разкошен бръшлянов венец. След 

измиването сглобяваме на ръка двете части. Получи се един 

разкошен ритон с предна част на фантастично животно – сфинкс, 

изобразяван в гръцкото изкуство с женска глава, лъвски лапи и 

птичи крила, при това отлично запазен. Доколкото успявам в бързината, задоволявам 

интереса на работниците, които продължават да търсят нови съдове. И докато те 

старателно разбиват и обръщат замръзналите късове земя, погледът ми продължава да 

шари по откритите предмети. Каничката с Дионисиева сцена, ритон с протоме на сфинкс, 

части от голямата купа, изработени от чисто сребро – това са резултатите от полудневната 

работа, успех, който надмина и най-смелите ни очаквания. 

 Не открихме нови съдове, или части от тях, но хората, които заедно с мен изживяха 

радостта от откриването на необичайните сребърни съдове, не бяха доволни. Те искаха 

още. И в следващите пет години, когато една след друга разкопавахме разположените в 

околността надгробни могили, те бяха мои постоянни работници и започваха винаги новия 

сезон с голяма надежда, че пози път ще бъде както тогава. Те не мислеха толкова за 

благородния метал, а като че ли искаха отново да изживеят радостта от допира с 

вълшебството на едно древно изкуство, оставено от народ, чиито надгробни могили 

стърчаха на групи из землището на селото. Може би затова, когато след два месеца 

организирахме ежедневна изложба в селото, всички жители се извървяха до вечерта да 

видят, а някои и да докоснат късчетата от чудните сребърни съдове. 

 И така завърши това необикновено археологическо 

проучване. След това всички съдове бяха възстановени в 

пълния им блясък и приети в тракийската изложба, която 

шествува триумфално по света. А нова среща с тях на малкия 

екран, или в каталозите на световните изложби всеки път ми 

доставя огромно удовлетворение. 1981 година” 

 Слушала съм много и различни устни адаптации на 

този разказ, но за пръв път попадам на първоизточника. За 

себе си в текста на Димитър Иванов открих и друга информация, за която също съм 

слушала много – за потъналите манастири, дали имената на селата Горна и Долна 

Манастирица. Според ширещата се в Борово легенда до скоро бил запазен тунел, който се 



свързва с легендата за манастира. Той  започвал от същия триъгълник по пътя за Бяла, за 

който пише Д. Иванов, и стигал до мястото на днешната 

автогара. За легендата за двата манастира също имам 

намерение да разкажа не само в текст, но и във филм по 

бъдещия проект, но за съжаление все още не съм открила 

писмен източник, който да казва – кога са съществували 

манастирите, кога и по какви причини са унищожени. 

Манастири със сигурност е имало, доказателствата са имената 

на двете села – Горна Манастирица и Долна Манастирица. Но 

май това са едничките факти, поне с които аз разполагам. Това, 

което знам от Тотьо Манев и го пиша, за да се знае от всички 

боровчани е фактът, че “потъналият” манастир в землището на 

Горна Манастирица носел името на Света Богородица. Според 

нашия краевед църквата в Горна Манастирица  наследила 

името на манастира. 

 

 Особено съм горда със снимките на оригиналните съдове на съкровището, които 

направих лично през 2011 г. във Велико Търново, в хана на Хаджи Николи. За моята 

необикновена среща с Боровското съкровище разказах в “Пътешествие у дома” >>. 

 

Цветелина Георгиева 
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