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Преди години в списание “Нумизматика и Сфрагистика” [1] проф. Иван 

Венедиков публикува статия озаглавена „Един изключителен паметник”, в която е 

описан златен пръстен-печат, намерен от някакъв гражданин в „района на Шуменско”. 

Съобщава се, че същият гражданин занесъл намереното в историческия музей във 

Варна, като го предложил за закупуване. Но предвид поисканата (по тогавашната 

преценка) твърде висока цена, пръстенът не бил откупен. “Намирачът” обаче 

разрешил в музея да се направят няколко снимки на находката и днес те са налице. 

Пръстенът по-късно бил преценен като заслужаващ определено внимание, но при 

повторен опит за закупуването му се оказало, че междувременно бил... “изгубен”. 

Проф. Венедиков допуска в статията си, че уникалният пръстен вероятно е бил 

продаден. Останали са само фотографиите. Историята с последвалото издирване е 

приключила отдавна, но не и опитите за разчитането на зафиксираните във  

фотографиите “рунни знаци”. Сам Венедиков е изразил мнението, че пръстенът “е 

вероятно средновековен”, като признава в статията си, че сам не е могъл да се справи с 

разчитането му, но пък съвсем коректно през 1996 г. се решил да публикува 

направените навремето снимки, заедно със свои съпътстващи бележки.  

Пръстенът, така както е показан в съобщението от 1996 г., е представен тук на 

Фиг.1 и Фиг.2. Плочестата му част съдържа мрежа от изглеждащи хаотично 

разхвърляни (но почти равномерно разположени) графеми (гръцки и други буквени 

знаци – същите, които най-общо в първоизточника са наречени “руни”). Те имат почти 

еднакви размери и заемат неговата елипсовидна по очертание плоска горна 

повърхност. “Руните”, ако се вгледаме по-внимателно в тях, са изпълнени чрез 

грижливо врязване в метала, като са фиксирани чрез оформянето на малки ямки в 

краищата на съединителните чертички. Повече от сигурно е, че древният гравьор е бил 

доста опитен – работил е много прецизно, като за целта си е служил със специални 

инструменти.  

Плочката не включва всичко, което е изписано по пръстена и то е видно от 

снимките. Освен надписа – т.е. освен “руните”, които са разположени отгоре, има и 

поредица от други подобни знаци, изписани странично – по околожката на пръстена.  

Определянето на знаците като “руни” би могло да се приеме за коректно, макар 

да изглежда и донякъде спорно. Видно е от увеличението на първата от снимките 

(Фиг. 3), че повечето от знаците представляват букви от познатия гръцки алфабет и че 

съвсем не е сложно да бъдат разчетени, вкл. и да се посочат техните звукови 

стойности. Само че върху плочката те са “странно разпилени” и като че ли наистина 

липсва най-малък белег за това как, откъде и накъде да се чете. Видно е също, че 

между буквите има няколко знака, които определено липсват в използваната през 

Средновековието гръцка писменост, което именно е основанието надписите да бъдат 

обобщено определени като рунически.  

Очевидно е, че върху златния пръстен пише нещо. Не е изключено там да се 

съдържа и някаква друга графична символика, защото според записаните твърдения, 

пръстенът е бил намерен в земите на ранната българска държава, най-вероятно е бил 

български и защото може да е бил притежание на високопоставен български 

аристократ. От това предварително допускане следва предположението, че написаното 



(всъщност твърде умело закодираното) съдържа важна или най-малкото интересна 

информация и че би могло да се разчете на български.  

При внимателно разглеждане лесно се стига до заключението, че 

преобладаващата част от буквите са добре познати, но че съставителят се е ползвал от 

“услугите” на повече от една азбука – на първо място на старогръцката, а и на 

подобната ѝ... финикийска. Има и няколко по-особени знаци, което обстоятелство 

именно подсилва основанията като цяло надписът да бъде смятан за рунически.    

Гръцките буквени знаци са ясно различими, преобладаващо отговарят на 

усъвършенстваната гръцка писменост от периода 8-10 век, като в някои от тях (както 

се изтъкна) се усеща силното влияние на буквите от древна Финикия. Казано по друг 

начин – надписът е една смесица от старогръцки букви, финикийско консонантно 

писмо и руни. Това най-малкото подсказва, че той не е нито гръцки, нито финикийски. 

Общият брой на всички изобразени върху пръстена знаци е 41 (21+18+2). Някои от тях 

се повтарят. Представени в съвременната им форма, повечето могат да се 

идентифицират като гръцките “Υ”, “Λ”, “Π”, “Η”, “Ι”, “Δ”, “Є”, “Ν”, “Ρ”, “Т”.  

В написаното освен лесно разгадаемите има и няколко по-особени буквени 

символи като “⊚”, което ако е само буква, е вероятно “O” – представено в случая от 

две концентрични окръжности и точка в центъра им. То би могло да се приеме като 

своеобразна реплика на двете хоризонтално долепени окръжности от гръцкото омега – 

“ω” (“голямо О”), а и напомня на “О” с точка в средата от антични гръцки шрифтове 

от 7-9 век пр.н.е. Възможно е това своеобразно “⊚” да носи и допълнителна (не само 

буквена, но и някаква съвсем друга) информация. В изписаното се вижда още и 

буквата “С”, (овална сигма: “Σ”), каквато прочее е използвана в много византийски 

надписи и монети от VІІ – VІІІ в., както и в някои старобългарски писания – например 

около Мадарския конник и в повечето Омуртагови надписи. Може да се допълни, че и 

за буквата “Р” (триъгълна – без овал, очертана само с прави линии) можем да намерим 

преки паралели в ранни гръцки шрифтове, а и абсолютно съвпадение с етруската “Р” и 

финикийската “реш”. Същото се отнася и за още една не по-малко спорна буква, която 

в предложения по-долу прочит е приета за “Д”, тоест за отговаряща на финикийската 

“далет”. С оглед на повече яснота (особено в направените по-долу варианти на 

текстово композиране) към всяка една от буквите е добавено цифрено обозначение. На 

т.нар. “нестандартни” букви смятам, че може да се гледа и по друг начин – не 

непременно и единствено като руни, а като на белязани – указващи характерно място в 

текста – например като начало или край на някоя дума, или име.     

Фонетичното значение на използваните гръцки букви е добре известно. 

Единствено особеното знакосъчетание “V” със залепено кръгче (“⊚”) отдолу, според 

Ив. Венедиков трябва да се подразбира като гръцката (респ. съвременната френска) 

двугласна “ОU”, тоест равнозначно на българското “У”. Бих попитал – а защо не и на 

“Ъ”? Точно такива примери в старата ни епиграфия има предостатъчно, така че 

мнението на Венедиков относно въпросната двугласна би могло да се счита за 

коректно и приемливо. Впрочем и в съвременното българско писмо малката 

ръкописна буква “у” се пише подобно – силно напомнящо на “Q”-то от пръстена.  

Не без значение е и фактът, че същият стил на изписване на буквите, съдейки 

по използваните тук “Т”, “Q”, “Р”, “С”, “Є”, се открива и на обратната страна на един 

друг артефакт – на добре известния “Медальон на Тервел”, за който също ще стане 

въпрос (Фиг. 4).  



Онова, което е необходимо при разчитането и което не се е удало на 

изследователите до момента, е формулирано от самия проф. Венедиков. То е: първо да 

се реши откъде да се започне и второ – как, иначе добре разпознаваемите букви, да 

бъдат подредени? 

Разчитането само по снимките на реликвата се оказало, както се посочи, не 

съвсем лесно. Проблемът е в това, че написаното (вероятно нарочно) е направено по 

доста необичаен начин – начин, който да затруднява и въобще да го прави да изглежда 

неразгадаемо за непосветения. Не е било достатъчно само да се познават буквите от 

гръцката или от други азбуки.  

Подходът, който приложих при разчитането, не е сложен. Като начало, без да 

се обръща внимание на произволната ориентация на буквените знаци прецених, че е 

добре да се провери дали самата дума “ПРЪСТЕН” я няма в надписа – просто защото 

подобни случаи у нас има установени. Такъв безспорен пример представлява 

известният “Калоянов пръстенъ”, намерен преди години при разкриването на царските 

погребения около църквата “Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново.  

Буквата “П”, която като начало ми бе необходима, я има в написаното – при 

това тя е само една и се установява лесно – отбелязана е с “1” (Фиг.5). Логиката, за 

която споменах, изискваше да се провери има ли в непосредствена близост до нея “Р”. 

Отговорът е: да, има – “2”. Следвайки оформената линия от съединяването на двете 

букви (“П-Р”) и продължавайки я, се достигна до посочената графична комбинация 

“⊚+V=Q”– “3”. Тя, както и Венедиков е преценил, следва да се чете като “У”. А може 

би и “Ъ”!? Впрочем напълно е възможно видимите на пръстена четири концентрични 

окръжности (“⊚”) да не са единствено части от букви, което предполага да им се 

търси и друго значение.  

Следващата (номер “4”) в описаната линейна поредица от букви е “С”. Получи 

се следователно “П-Р-У-С”, което напълно потвърди предварителното очакване. След 

“С” обаче оформената почти права ходова линия излиза извън плочката и за да се 

продължи трябва да се направи остра чупка, така че да се достигне до (съзнателно 

търсеното) “Т” (“5”). При това се получава: “П-Р-У-С-Т”!). Продължавайки по новото 

направление напред се попада на “Υ” (“6”), което предполага рутинния прочит “П-Р-

У-С-Т-И” и отново след чупка в линията (показана като “7”) се стига до съседната 

(респ. крайната) буква “И”. Тя, както в “Калояновия пръстен”, приемам да се 

подразбира като кирилското “Н”. Всичко това значи, че с прилагането на един не 

особено сложен ход може да се прочете “ПРУСТИН”. Т.е. “ПРЪСТЕН”!  

Разчитането на “ПРЪСТЕН” ме насочи към идеята да опитам със следващ ход, 

симетричен на първия, но в другата половина на плочката. 

Първата буква при започването на този паралелен ход, тръгвайки от зоната на 

използваното вече “П”, е финикийското “далет” (“Д”) – (“8”). След нея идва познатото 

слепено “Q=⊚+V”, което (прочетено сега като “У”) дава “Д-У” (“9”). Следват две 

букви, които изглеждат като две еднакви “Λ”, или комбинация от “Λ” и “Д”, ако 

направим огледално познатата чупка в директрисата на четене (“10”, “11”).  

Редно е (според мен) двете посочени възможности да бъдат разгледани като 

равностойни при положение, че пръстенът днеска го няма, а “картинките” от снимките  

не са достатъчни. 

“Л-Л” значи подредба от рода “Д-У-Л-Л”, докато “Д-Л” предполага 

звукосъчетанието “Д-У-Л-Д”. И при двата варианта на прочита след първата буква “Л” 

се прави посочената чупка в направлението на четене, като отново в изпълнение на 



симетричността на хода се достига съответно до “Є” (“12”). Това ще рече, че сме 

стигнали до “Д-У-Л-Л-Е” или “Д-У-Л-Д-Е”. Продължението нататък към “13” е повече 

от просто. Пълното “композиране” на думата все с прилагане на посочения 

симетричен ход дава “ДУЛЛЕИ” или “ДУЛДЕИ”, а с прибавянето на следващите “14” 

и “15” се получава “ДУЛЛЕИНИ” или “ДУЛДЕИНИ”. Последните две букви “17” и 

“16” биха могли да се приемат за “О” и “В” (“вета” от гръцката, респ “бет” от 

финикийската азбука). Това в последна сметка означава, че написаното върху 

пръстена би следвало да се чете като “ДУЛЛЕИНИ+ОВ” или “ДУЛДЕИНИ+ОВ”. 

Съответният смисъл на двете думи е “ДУЛЛОВ” или “БОЖЕСТВЕН ДУЛОВ”. 

Ако последните букви от възприетия прочит се “композират” по друг начин, 

може да се получи “ДУЛЛЕИ+⊚Н⊚И” или “ДУЛ+ДЕИ+⊚Н⊚И”. Напълно 

възможно е обаче руната “16” да означава “А” (“алфа”), което донякъде би променило 

съдържанието на написаното. Тогава ще се получи “ДУЛЛЕИ+АН⊚И” или 

“ДУЛ+ДЕИ+АН⊚И”. И в двата случая (които разглеждам като конкурентни) 

последната дума е най-естествено да се приеме за определение, което означава едно и 

също: “НЕБЕСЕН”.  

Окончанието “ЕИ”, респ. “ОИ” (“⊚И”) напомня една стародавна форма на 

прилагателни имена в родителен падеж, описана по съвсем друг повод от 

изследователя П. Серафимов относно неотдавна открит древен тракийски 

(старобългарски!?) надпис в Родопите [3]. Така че няма да е особен прецедент или 

грешка, ако допуснем, че може би имаме пред себе си една архаична притежателна 

форма на името ДУЛЛО.  

Въз основа на всичко горепосочено може да се заключи, че написаното върху 

т.нар. “Пръстен от Шуменско” е: 

 “ПРЪСТЕН ДУЛЛОВ (НЕБЕСЕН)”, или “ПРЪСТЕН ДУЛО-БОЖЕСТВЕН 

(НЕБЕСЕН)”. Дали единият или другият (който и да е от двата) прочит е по-

достоверен, остава да се тълкува. Далеч по-важното е, че основното се оказва 

практически разгадаемо – пръстенът е бил притежание на владетел или 

високопоставен аристократ от рода Дуло. 

Това, което бе постигнато с представеното по-горе разчитане, далеч не е 

всичко, което се намира върху плочката. Ако се проследи още веднъж описаната по-

горе операция ще се установи, че почти в средата между двете описани основни 

ходови линии останаха “неупотребени” два близко разположени знака “І” и “І”, които 

са номерирани общо като “18” и които мисля, че не трябва да се разглеждат като 

отделни букви, а като латинското “ІІ”. Същата цифра към времето на създаването на 

Дунавска България, респ. към епохата на владетелите от рода Дуло, е била достатъчно 

добре известна и използвана в цяла Европа. В текста двете близко разположени 

успоредни хасти “ІІ” (незавъртени една спрямо друга!) в такъв случай биха могли да 

имат значението “ВТОРИ”. Така резултатът от представения дотук прочит на 

написаното върху плочката на пръстена ще е: 

“ПРЪСТЕН ВТОРИ ДУЛЛОВ (НЕБЕСЕН)” 

или по друг начин формулирано: 

“ПРЪСТЕН НА ВТОРИЯ ОТ БОЖЕСТВЕНИЯ (НЕБЕСЕН) РОД ДУЛО”. 

Най-вероятно зад “ІІ”, което бе разчетено като “ВТОРИ”, всъщност стои знакът 

на търсената историческа личност. Според мене тя може да е единствено кан Тервел – 

“ВТОРИЯТ” в хронологията владетел на Дунавска България, независимо че не е 

известно, той да е бил записван някъде точно по тоя начин. Аналогията с Калояновия 



пръстен-печат подсилва предположението, че името на притежателя и тук трябва по 

някакъв начин да е указано, да присъства или поне да е загатнато – най-малкото 

защото печатите са били слагани някога, както сега саморъчният подпис.  

Друг интересен паралел на разчетения дотук надпис се открива на известния 

оловен печат (медальон) на същия Тервел, където от двете страни на монограма му 

присъстват буквите “Т” и “Q” (Фиг.4). Те именно могат да се тълкуват и като 

съкращение на определението “ТУТОМ”, тоест “ВТОРИ”. Там буквата “Т” (както се 

вижда) е изобразена по-високо, така че да влиза и в съкращението “Т-Q”, и в името 

“Тервел”.     

Тервел е забележителен български владетел. Той действително е бил втори по 

ред след 681 г. Ако се позовем на „Именника на българските владетели“, “ВТОРИ” 

наистина е “ТУТОМ”. На пръстена тази многозначителна дума обаче не е записана с 

букви, което въобще не означава, че Тервел не е бил титулуван и като “ВТОРИЯТ”. 

Там е запечатан символът “ІІ”, което смятам, че означава същото.  

На базата на комплекса от всички разгледани дадености, пръстенът може да 

бъде определен с голяма категоричност като “Пръстен на Тервел”. Дали той може да 

се нарече “небесен” считам за логично, а и следва от друго.  

В посока търсене на допълнителни нюанси в съдържанието на графичните 

изображения върху плочката, в търсене на още нещо, свързано с Тервел, направих 

следното: от снимката копирах само точките от вътрешността на елипсата 

(вдлъбнатините, които при подпечатване върху восък например, стават изпъкналости), 

без оглед на линиите, които ги съединяват и които очертават буквите. Получи се 

отново нещо като безразборна мозайка, която на пръв поглед не носи особена 

информация. Така е обаче само на пръв поглед, защото ако по нов начин се съединят 

точките от тази мозайка, може да се получи картината на част от... добре познатото ни 

звездно небе (Фиг.6). В елипсата се появяват... съзвездията Малката мечка и най-

близките до нея Голяма мечка, Дракон, Цефей и Касиопея. Това подсказва, че хаосът 

от точки всъщност въобще не е хаос, а е подчинен на конкретни астрономически 

познания и на много специална и задълбочена логика. Пръстенът следователно се 

оказа и... миниатюрна карта на нощното небе – изобразена върху два квадратни 

сантиметра! Съзвездията, колкото и изображението да е дребно, са изрисувани 

достатъчно прецизно, в точен мащаб, а и са композирани помежду си така, както и 

сега изглеждат нощем. 

В средата (в геометричния център) на Пръстена с “⊚” е изобразена Полярната 

звезда – която е била по времето на Тервел, а не съвременната Полярна звезда. Има 

обяснение за това. В резултат на т.нар. “Прецесия” – наклонът на земната ос се 

премества, така щото преди 1300 години, когато е била създадена Дунавска България, 

небесният полюс е бил другаде и за Полярна би трябвало да са приемали друга звезда. 

А такава – по-близка до зенита в него време е била звездата “δ” от Малката мечка и 

смятам, че именно “δ” от Малката мечка е изобразената в центъра на Пръстена. 

Другояче казано – Полярната звезда от Пръстена е звездата “δ” от Малката мечка и 

това отговаря на тогавашното “небесно статукво”. На пръстена тя е “повдигната”, 

затова е с двойно кръгче,... от което (впрочем) възниква въпросът какво означават 

останалите букви “⊚”? А те са още три, както се вижда от Фиг. 3. 

Известно е, че звездното небе се “върти” около полярния си център, като за 

година прави един пълен оборот. Ако се проследи която и да е от видимите звезди, ще 

се установи, че нейната годишна траектория описва окръжност. Ако към това добавим 



факта, че мислено продължена отсечката между двете добре видими крайни звезди на 

Голяма мечка (Мерак и Дубхе) води към същия небесен център, можем да приемем, че 

древните (вкл. древните българи) са ги възприемали един от ориентирите за “вървежа” 

на времето. Нещо като стрелката часовника... На Фиг.7 е даден пример за това. 

Характерните положения на посоченото там съзвездие отговарят на началото и края на 

годишните сезони, на зимното и лятно слънцестоене, респ. на пролетното и есенно 

равноденствие. Ако в трите “⊚” видим различни положения на Дубхе, може да се 

твърди, че на Пръстена на Тервел са отбелязани важни събития от управлението му. 

Те според мене се отнасят за 705-та и 706-та г. – възстановаването на Юстиниан ІІ, 

получаването на областта Загора и официалното възшествие на Тервел на българския 

престол. То, както се сочи от историците, е станало в началото на 706 г. Това 

предполага, че пръстенът може да бъде и датиран. Подобна картина и асоциации се 

придобиват и при разглеждането на лицевата страна на медальона, след като на него 

са нанесени линиите на смяна на годишните сезони. И там има звезди, които попадат 

на същото място, както “⊚”-та от пръстена (Фиг. 8).           

Заради успешното възстановяване на Юстиниан ІІ (внук на императора 

Ираклий) на византийския трон, Тервел (внук на кана сюбиги Кубрат) получил в 

знак на благодарност много дарове и титлата кесар. Получил и областта Загора – 

значителна територия южно от Източна Стара планина и част от дотогавашната 

провинция Хемимонт. Придобивката била изключително ценна, защото 

отдалечавала византийците от сравнително лесно преодолимите старопланински 

проходи и давала допълнителни отбранителни гаранции на столицата Плиска. 

Мирното споразумение и териториалните отстъпки потвърдили завоеванията на 

Аспарух и окончателно “заковали” България на Балканите. За увековечаване на този 

успех Тервел поръчал импозантен паметник в светилището Мадара. Пред издялания 

върху отвесната скала конник (негов портрет!?) той поставил надпис, описващ 

случилите се събития. Не пропуснал да отбележи, че е придобил и “Ешмедиме”, 

което ще рече “Езерните рудници” (южно от Бургас). От Константинопол обаче 

скоро преценили, че последното съвсем не е било договорено, а е едностранно 

тълкуване на сключеното мирно споразумение. Две години след 706 г. Юстиниан ІІ 

решил да си върне “незаконно отнетото”, като организирал поход по черноморския 

бряг. Войската му, спокойна и сигурна в победата, достигнала на север чак до 

Анхиало (Поморие). Тук обаче я пресрещнал Тервел, който с едно светкавично 

нападение разбил Юстиниан и го принудил да бяга по море към Константинопол.  

Вероятно за да отпаднат бъдещи подобни спорове, Тервел изградил дълбок 

пограничен вал по новата си граница. Специалистите го определят като най-голямо 

строително съоръжение от VІІІ в. в Европа. Наречен бил “Кесарският канал”, респ. 

“Еркесар”. Днес той още съществува, като от неговото изначално име е останало 

деформираното име “Еркесия” (Фиг. 9). Векове по-късно актът на това завоевание на 

Тервел се споменавал с особен акцент. Неслучайно цар Ив. Александър – в писмо до 

венецианския дож Дандоло – се подписал: “цар на България и Загора”. 

Еркесар е доказателство за доброволното разделяне на България от Източния 

Рим. Той е неизтриваема от времето “гранична бразда” – доказателство докъде точно и 

безспорно е достигала българската земя, доброволно отстъпена и... неоспорвана от 

Византия. Загора била първата стъпка към завоюването на Тракия. Отстъпена е била 

доброволно на българите на Тервел.    



Не много години по-късно от 706-та, след като на византийския престол се 

сменили няколко владетели, Тервел (заедно със сина си Кромесий) отново се 

наложило да помага на Византия. Проблемът бил в това, че Константинопол се 

оказал ограден по суша и море от сарацините и неговото падане бил само въпрос на 

време. Тервел отново се притекъл на помощ, като оградил обсаждащите 

Константинопол сарацини. Последвала битка. Тя се разиграла в средата на м. август 

2018 г., т.е. точно преди 1300 години. Българите на Тервел нападнали сарацините, 

като ги разбили съвършено. От тях загинали над 20000, докато жителите на 

обсадения Константинопол... само наблюдавали боя от крепостните стени. След 

победата и съответните тържества България получила още едно териториално 

разширение към вътрешността на Тракия. Съгласно византийските хронисти, 

границата била очертана “по милеона”, което днес формално е трудно да се 

възстанови. Милеон (“о милио дьо”) на някои от днешните европейски езици като 

френския означава “по средата”. Тази среда – между Плиска и Константинопол (ако 

погледнем картата) се явява билото на северния хребет на Странджа планина. На 

запад “браздата” продължавала до р. Марица (респ. до днешното с. Ябълково, където 

все още има запазени следи от крепост на място, наречено “Милеон”). Новото 

териториално разширение на България включило нова една трета от Хемимонт. Тази 

гранична линия следователно е започвала от морето, северно от гр. Мидия и след 

Ябълково продължавала в посока северозапад, покрай Аугуста Траяна (Ст. Загора), 

достигайки до Стара планина. За отбелязване е, че и съвременната граница на 

нашата страна с Турция се движи по почти същата линия – стои следователно там, 

където я оставил Тервел.       

 Битката при Константинопол се превърнала във велика битка за спасяването 

не само на Византия, но и на цяла Европа. Описана е от много хронисти. Тервел и 

България са споменати от тях с благодарност и уважение. Може би точно затова в 

„Именника на българските владетели“ единствено имената на Аспарух и на Тервел 

са изписани по-особено – с главни червени букви.  

Знае се също (и от Отец Паисий), че Тервел приел християнството около 703 

г. Неговото религиозно име е Тривелий. Заради решаващата помощ, която оказал за 

спасяването на християнския Константинопол, след смъртта си Тервел бил 

канонизиран като Свети Тривелий. В много от старите български църкви и до днес 

има останали стенописи, където той е изобразен като светец. Празникът на Св. 

Тривелий се чествал на четвърти септември, но с годините по необясними причини 

бил изваден от християнския календар и забравен. Образът на Тервел, свързан с 

древното величие на България, обаче останал в стенописите. Останал и на 

Мадарските скали. Оттам той, като един от символите на българската вечност, 

продължава да ни гледа и подкрепя.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Пръстенът – поглед отгоре  Фиг. 2. Пръстенът – поглед отстрани 

 

Фиг. 3. Увеличената плочка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фиг. 4. Надписът 

върху медальона на 

Тервел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Поредицата на прочита 

 



 

 

Фиг. 6. Съзвездията от пръстена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. Характерни положения на Голямата мечка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8. Медальонът с характерните линии 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 9. Еркесар (Epкeсия) 
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