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За ваше улеснение създадохме мобилно приложение 
на Аукционна къща ЕНАКОР. 

СВАЛЕТЕ ГО НА СВОЕТО УСТРОЙСТВО И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ПРЕДСТОЯЩИТЕ НИ АУКЦИОНИ,
 КЪДЕТО И ДА СТЕ!

С мобилното приложение на Аукционна къща ЕНАКОР може лесно да:

•Разглеждате каталозите за предстоящи и минали аукциони

•Разглеждате колекцията ни произведения от стари майстори, съвременни художници, 
икони от XVIII-XX век, национални накити от Балканите и антикварни предмети

•Разглеждате снимки и картини от предстоящи и минали събития и изложби

•Имате достъп до снимки на нашата колекция във високо качество 
и възможност за разглеждане в детайл

•Търсите по дата, година, категория и автор

•Използвате формата за бърз контакт с екипа на ЕНАКОР

•Наблюдавате определени лотове от предстоящите аукциони, спрямо своите интереси

•Запазвате любими произведения и антикварни предмети в Любими

•Гледате аукционите в реално време

•Участвате в наддаването с предварителна оферта

•Следите своя архив от история на участията Ви в аукционите



Поредният търг на Аукционна къща ЕНАКОР ще се проведе на 

22 април (четвъртък) от  16:00 ч.
при затворени врати и ще се излъчва в реално време.

Аукционът ще бъде разделен на 2 части, първата – Картини, 
втората – Икони и Национални накити от Балканите. 

Участвайте в търга с писмена оферта, по телефона или онлайн през международната платформа 
Invaluable - технически може да се осъществи чрез VPN, тъй като платформата е блокирана за 

България поради въведени рестрикции от страна на Invaluable (участието е свободно 
само извън територията на България).

За допълнителна информация, моля, свържете се с екипа на ЕНАКОР.

Писмени оферти и заявки за участие по телефон се приемат до 15:30 ч. на 22 април 2021 г. 
Ще може да гледате търга в реално време на сайта ни, както и през мобилното приложение на 

ЕНАКОР

Изберете най-удобния за Вас начин за участие в Аукцион No.33! 

Оглед на картините, иконите и националните накити може да направите в галерията на Аукционна 
къща ЕНАКОР, гр. София, ул. Иван Денкоглу 30, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Гледайте на живо Аукцион No.33 :
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165. „СВ. ДИМИТЪР НА КОН“ 
 70-те, 80-те год. на XVIII век, зограф 
 Митрофан от Хиос, темпера върху 
 дърво, позлата, 23х17х2 см., Атон 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 200 EUR

166. „СВ. АНТОНИЙ И СВ. ДИОНИСИЙ ОЛИМПСКИ“ 
 70-те год. на XVIII век, зографи Константин и 
 Атанас от Корча, темпера върху дърво, 
 позлата, 31,5х23,5х2 см., Атон

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 800 EUR

167. „СВ. ТРИ СВЕТИТЕЛИ – ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, 
 ЙОАН ЗЛАТОУСТ И ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ“ 
 нач. на XIX век, темпера върху дърво, 
 сребърен обков, 25,5х19,5х1,5 см., Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 750 EUR

165. 166.

167.
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168. „СВ.ПЕТКА“ 
 триптих, XVIII век, лява вратичка 

„Св. Козма“, дясна вратичка 
 „Св. Дамян“, темпера върху дърво, 

позлата, 23х29х3 см., Балкански 
полуостров 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 100 EUR

169. „СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ 
 първата половина на XIX век, 

зограф Димитър Христов 
 Зограф /1796-1860/, Самоковска 

художествена школа, темпера 
върху дърво, позлата, 70x52х2см., 
България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 12 500 EUR

168.

169.
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170. „СВ.ВЛАСИЙ“ 
 70-те, 80-те год. на XVIII век, темпера върху 
 дърво, позлата, 40х30х3 см., Атон, 
 на гърба метален обков от нимба

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 850 EUR

171. „ВСИ СВЕТИИ“ 
 нач. на XIX век, темпера върху дърво, 
 позлата, 40,5х28х3 см., Самоковска 
 художествена школа, България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 2 250 EUR

173. „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ 
 края на XIX век, темпера върху дърво, 
 позлата, 25x19x1 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 200 EUR

172. „РОЖДЕСТВО НА СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ“
 XIX век, темпера върху дърво, позлата, 
 45х33х3 см., България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 250 EUR

170. 171.

172. 173.
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175. „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“ 
 средата на XIX век, Захариевска фамилия, 
 Тревненска художествена школа, темпера 
 върху дърво, позлата, 39х31х2 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 950 EUR

176. „СВ. БОГОРОДИЦА ЦАРИЦА НЕБЕСНА, НЕРАЗПОЗНАТ 
СВЕТЕЦ, СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ, СВ. ХАРАЛАМПИЙ 

 И СВ. АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ“ 
 XIX век, Витанова фамилия, Тревненска 

художествена школа, темпера върху дърво, 
позлата, 53х38х2 см., България  

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 3 200 EUR

174. „СВ. БОГОРОДИЦА НЕУВЯХВАЩА РОЗА“ 
 триптих, лява вратичка „Св. Архангел Михаил, светци архиереи и Св. Георги“, дясна вратичка 
 „Св. Йоан Кръстител, светци мъчениници и Св. Димитър“, края на XVIII век, нач. на XIX век, 
 Тревненска художествена школа, темпера върху дърво, позлата, 30х43х1 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 475 EUR

174.

175. 176.
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180. „СВ. ХАРАЛАМПИЙ“ 
 нач. на XIX век, Тревненска художествена 
 школа, темпера върху дърво, 
 25х15,5х1 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 220 EUR

179. „СВ. ДИМИТЪР“
 нач. на XIX век, Тревненска художествена 

школа, темпера върху дървo, 
 24х13х1 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 220 EUR

177. „СВ. БОГОРОДИЦА НЕУВЯХВАЩА РОЗА“ 
 център от триптих, първата половина на 
 XIX век, Тревненска художествена школа, темпера 

върху дърво, позлата, 32,5х24х1,5 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 250 EUR

178. „СВ. БОГОРОДИЦА“ 
 център от триптих, XIX век, 
 темпера, върху дърво, 
 34,5х21х1 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 500 EUR

177. 178.

179. 180.
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181. „СВ. БОГОРОДИЦА ЦАРИЦА НЕБЕСНА“ 
 триптих, лява вратичка „Св. Лука“, дясна вратичка „Св. Пантелеймон“, втората половина 
 на XIX век, Тревненска художествена школа, темпера върху дърво, 31х39,5х1 см., България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 300 EUR

182. „СВ. БОГОРОДИЦА ОДИГИТРИЯ“ 
 център от триптих, XIX век, темпера 
 върху дърво, 31х18х1,5 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 320 EUR

183. „СВ. БОГОРОДИЦА ЦАРИЦА НЕБЕСНА“ 
център от триптих, края на XVIII век, 

 нач. на XIX век, темпера върху дърво, 
33х21х1 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 375 EUR

181.

182. 183.



10 Аукционна къща • ЕНАКОР • София • Търг на картини, икони и накити, 22.04.2021 г., 16:00 ч.

184. „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ 
 1862 г., зограф Лазарос Петракидис от Мелник, 
 темпера върху дърво, позлата, 31х23х2 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 500 EUR

185. „ИИСУС ХРИСТОС“ 
 1862 г., зограф Лазарос Петракидис от Мелник, 
 темпера върху дърво, позлата, 31х23х2 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 500 EUR

186. „СВ. БОГОРОДИЦА ОДИГИТРИЯ“ 
 1862 г., зограф Лазарос Петракидис от Мелник, темпера 

върху дърво, позлата, 31х23х2 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 500 EUR

187. „СВ. ГЕОРГИ“ 
 1862 г., зограф Лазарос Петракидис от Мелник, 
 темпера върху дърво, позлата, 31х23х2 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 500 EUR

184. 185.

186. 187.
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190. „СВ. КОЗМА И СВ. ДАМЯН“ 
 XIX век, темпера върху дърво, 30,5х23х2 см., Гърция

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 700 EUR

191. „ПРАЗНИЧНА ИКОНА“ 
 1828 г., темпера върху дърво, позлата, 53х44х3 см., Русия

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 2 000 EUR

188. „ИИСУС ХРИСТОС ВСЕДЪРЖИТЕЛ“ 
 края на XIX век, темпера върху дърво, 
 позлата, 25,5,x18,5x2 см., България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 200 EUR

189. „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО“ 
 края на XIX век, темпера върху дърво, 
 позлата, 39,5х29,5х3 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 100 EUR

188. 189.

190. 191.
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192. „СВ. ВАРВАРА“ 
 1874 г., дърво, обков от сечан, 34х26х2,5 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 000 EUR

193. „СВ. ТРИФОН“ 
 1845 г., дърво, обков от сечан, 24,5х18х2 см., Гърция

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 450 EUR

194. „СВ. ДИМИТЪР“
 XIX век, дърво, обков от сечан, 20х15,5х2,5 см., Гърция

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 450 EUR

195. „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, МАТЕР БОЖИЯ 
 И СВ. ПРОРОК ЗАХАРИЙ“
 края на XIX век, темпера върху дърво, сребърен обков, 

22,5х18х2,5 см., Русия

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 400 EUR

192. 193.

194. 195.
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196. „ИСУС ХРИСТОС“
 XIX век, маслени бои върху дърво, 
 сребърен обков, емайл, 14,5х12х2,5 см., Русия

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 800 EUR

197. „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ 
 1877 г., маслени бои върху дърво, 
 сребърен обков, 7,5х14х2 см., Русия

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 600 EUR

199. „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ 
 1912 г., маслени бои върху дърво, сребърен обков 
 проба 84, в дървена кутия, 17х15х5 см., Русия 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 300 EUR

198. „БОГОРОДИЦА НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА“
 1859 г., дърво, сребърен обков, проба 84, 
 16,5х16,5х2,5 см., Русия

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 450 EUR

196. 197.

198. 199.
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200. „ИСУС ХРИСТОС ПАНТОКРАТОР“ 
 края на XIX век, маслени бои върху дърво, 
 обков, 31,х27х2,5 см., Русия 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 550 EUR

201. „КАЗАНСКАТА ПРЕСВ. БОГОРОДИЦА“
 XIX век, темпера върху дърво, сребърен обков, 
 позлата, 13,8х11,5х2,5 см., Русия

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 425 EUR

202. „СВ. СЕРАФИМ“
 края на XIX век, маслени бои върху дърво, 
 месингов обков, позлата, 22,5х18х2 см., Русия

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 200 EUR

203. „СВ. ИНОКЕНТИЙ“ 
 края на XIX век, маслени бои върху дърво, 
 месингов обков, позлата, 18х15,5х2 см., Русия 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 160 EUR

200. 201.

202. 203.
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204. „СВ. НИКОЛАЙ“
 темпера върху дърво, сребърен обков, 
 дървена рамка, 9х7,5х1 см., XIX век, Русия

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 275 EUR

205. „СВ. ЦАР БОРИС ТЪРНОВСКИ“ 
 края на XIX век, зограф Рачо Тихолов от Габрово, 
 темпера върху дърво, позлата, 30х22х2 см., България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 250 EUR

206. „СВ. АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ“
 XIX век, темпера върху дърво, позлата, 
 120х48,5х3 см., Русия 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 250 EUR

206.

205.

204.
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207. ГЕРДАН-НАШИЙНИК (КУЧКА) 
 XIX век, ръчно плетен, тел от сечан, позлата, декоративни 

орнаменти, с висящи пластини и стари монети, украса 
 със стъклени камъни и ахати, 37 см. (дълж.), 12 см. (диам.) и 
 2 см. (вис.), Балкански полуостров 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 250 EUR

208. ГЕРДАН-НАШИЙНИК (КУЧКА) 
 XIX век, съставен от гравирани правоъгълни елементи, 

с висящи пластини, сечан, украса с цветни камъни и 
декоративни топчета, 33 см. (дълж.), 10 см. (диам.) и 

 9 см. (вис.), Централна България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 300 EUR

209. ГЕРДАН-НАШИЙНИК (КУЧКА) 
 XIX век, съставен от правоъгълни гравирани елементи, 

сечан, украса с цветни стъклени камъни, с висящи пластини, 
36 см. (дълж.), 11 см. (диам.) и 15 см. (вис.), Балкански 
полуостров 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 500 EUR

210. ГЕРДАН-НАШИЙНИК (КУЧКА)
 XIX век, ръчно плетен, тел от сечан, позлата, емайл, украса 
 с цветни камъни, затваряне с шарнир, 33 см. (дълж.), 
 11 см. (диам.), 2 см. (вис.), Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 750 EUR

207. 208.

209. 210.
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211. ГЕРДАН-НАШИЙНИК (КУЧКА)
 XIX век, ръчно плетен, тел от сечан, позлата, с флорални 

орнаменти,с висящи стари монети, затваряне отпред 
 с шарнир, 36 см. (дълж.), 11 см. (диам.) и 2 см. (вис.), 
 Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 250 EUR

212. ГЕРДАН-НАШИЙНИК (КУЧКА) 
 XIX век, ръчно плетен, тел от сечан, позлата, с гравирани 

геометрични мотиви и цветни камъни, затваряне отпред с 
шарнир, 32 см. (дълж.), 10 см. (диам.) и 2 см. (вис.), България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 250 EUR

213. КОЛАН
 XIX век, съставен от правоъгълни пластини върху кожена 

лента, сечан, позлата, централна част – ръчно кована с 
позлата и изображение на двуглав орел с корона и флорални 
орнаменти, 28 см. (диам.) и 5 см. (вис.), Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 550 EUR

214. ПАФТИ С ТЕКСТИЛЕН КОЛАН 
 XIX век, пафти – сечан, позлата, богато украсени с флорални 

орнаменти и със сини мъниста, 20 см. (дълж.) и 12 см. (вис.), 
бродиран колан и украса с цветни мъниста, 92 см. (дълж.) и 

 4 см. (вис.), Кюстендил

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 300 EUR

211. 212.

213. 214.
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217. ПАФТИ СЪС СЕДЕФ 
 XIX век, сечан, с флорални орнаменти, украса с цветни 

камъни, върху седефените елементи - изображения 
 на двуглав орел, затваряне с шарнир, 17 см. (дълж.) и 
 8 см. (вис.), Софийско

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 500 EUR

218. ПАФТИ СЪС СЕДЕФ И ТЕКСТИЛЕН КОЛАН 
 1832 г., сечан, филигран, върху седефените елементи – 

сцената „Благовещение“, с оцветяване, 100 см. (дълж.), 
 11 см. (шир.) и 6,5 см. (вис.), Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 2 500 EUR

215. ПАФТИ СЪС СЕДЕФ 
 XIX век, позлата, върху седефените елементи – 
 образите на Св. Св. Константин и Елена, 
 17,5 см. (дълж.) и 7 см. (вис.), Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 425 EUR

216. ПАФТИ СЪС СЕДЕФ
 XIX век, сечан, позлата, украса с флорални орнаменти, 
 върху седефените елементи – изображение на птици и змия, 

цветно декорирани, 26 см. (дълж.) и 10,5 см. (вис.), Котел 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 900 EUR

215. 216.

218.217.
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219. ТОКА
 XIX век, сребро, позлата, филигран, с флорални 
 орнаменти, 9 см. (диам.), Балкански полуостров 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 750 EUR

221. ПАФТИ 
 XIX век, сечан, позлата, филигран, украса с цветен камък, 
 с флорални орнаменти, 21,5 см. (дълж.) и 10 см. (вис.), България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 425 EUR

220. ПАФТИ
 XIX век, сечан, филигран, емайл, украса с цветни камъни, 
 26,5 см. (дълж.) и 9 см. (диам.), Видински регион 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 500 EUR

222. ПАФТИ 
 XIX век, сечан, позлата, филигран, с флорални орнаменти, 
 27,5 см. (дълж.) и 11,5 см. (диам. пафта), България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 900 EUR

219. 220.

221. 222.
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223. ПАФТИ 
 XIX век, ръчно ковани, сечан, с флорални орнаменти, 
 32 см. (дълж.) и 16 см. (вис.), с. Галиче (Дебърско) 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 900 EUR

226. ПАФТИ 
 XIX век, ръчно ковани, сечан, с изображения на лъвове върху 

всяка пафта и фигура в централната част, с флорални 
орнаменти, 30,5 см. (дълж.) и 11,5 см. (диам. пафта), 

 Южна България (Пловдив) 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 900 EUR

225. ПАФТИ 
 XIX век, ръчно ковани, сечан, украса с цветни стъклени 

камъни, с флорални орнаменти, 33 см. (дълж.) и 
 14 см. (диам.), Кюстендил

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 450 EUR 

224. ПАФТИ 
 1907 г., ръчно ковани, сечан, с флорални орнаменти, инициали 

на майстора (КК) и датировка върху дясната пафта, 
 24,5 см. (дълж.) и 13 см. (вис.), Софиийско

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 450 EUR

224.223.

226.225.
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229. ПАФТИ 
 XIX век, сечан, с флорални орнаменти, 
 23 см. (дълж.) и 10 см. (диам.), България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 150 EUR

228. ПАФТИ
 XIX век, ръчно ковани, сечан, с флорални орнаменти и 

изображения на птици върху двете половинки, 
 25 см. (дълж.) и 10,5 см. (диам.), Софийско

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 350 EUR

227. ВЛАДИШКИ ПАФТИ
 XIX век, сребро, позлата в централната част, 
 с флорални орнаменти, 30,5 см. (дълж.) и 
 12 см. (диам. пафти), Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 650 EUR

230. ПАФТИ 
 XIX, отливка от месинг, с изображения на двуглави орли 
 върху двете половинки, с флорални орнаменти, 
 17 см. (дълж.) и 5,5 см. (вис.), България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 100 EUR

227. 228.

229. 230.
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231. АМУЛЕТНИК 
 XIX век, сечан, с флорални и геометрични мотиви, с висящи 

пластини, 44 см. (дълж.) и 1 см. (шир.), Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 350 EUR

232. НАКИТ (КУНА) 
 XIX век, сечан, върху седефения елемент - флорални 

орнаменти, с висящи пластини, 32 см. (дълж.), България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 400 EUR

233. АМУЛЕТНИК 
 XIX век, сечан, позлата, филигран, богато декориран с 
 цветни камъни и декоративни елементи, 
 66 см. (дълж.) и 1 см. (шир.), Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 600 EUR

234. АМУЛЕТНИК
 XIX век, сечан, с флорални орнаменти, висящи пластини и 

червено стъкло, 43 см. (дълж.) и 1 см. (шир.), 
 Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 350 EUR

232.231.

234.233.
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235. НАГРЪДЕН ЛЯТ КРЪСТ С ВГРАДЕНА ДЪРВЕНА ЧАСТ 
 XIX век, сечан, с висящи пластини, 57 см. (дълж.), 
 Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 650 EUR

237. НАГРЪДЕН ЛЯТ КРЪСТ С ВГРАДЕНА ДЪРВЕНА ЧАСТ
 XIX век, сечан, филигран, 34 см. (дълж), Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 425 EUR

ДЕТАЙЛ НА ЛОТ 237

236. НАГРЪДЕН КРЪСТ С ВГРАДЕНА ДЪРВЕНА ЧАСТ
 XIX век, сечан, с висящи стари монети, 
 36 см. (дълж.), Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 400 EUR

235. 236.

237. 237.1
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238. ГРИВНА
 XIX век, сечан, позлата, декоративни орнаменти 
 и изображения на корона с лавров венец върху двете 
 пластини, затваряне с шарнир, 18 см. (дълж.) и
 5 см. (диам.), Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 300 EUR

240. ГРИВНА 
 XIX век, ръчно плетена, тел от сечан, позлата, с гравирани 

флорални и геометрични мотиви, затваряне с шарнир, 
 20 см. (дълж.), 6 см. (диам.) и 3,5 см. (вис.), Софийско

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 425 EUR

239. ГРИВНА
 XIX век, ръчно плетена, тел от сечан, позлата, с гравирани 

геометрични мотиви, затваряне с шарнир, 18,5 см. (дълж.), 
 6 см. (диам.) и 3,5 см. (вис.), Софийско

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 500 EUR

241. ГРИВНА 
 XIX век, съставена от две части, ръчно плетена, сечан, 

позлата, с гравирани геометрични мотиви, затваряне с 
шарнир, 6 см. (диам.), 4,5 см. (вис.), Софийско

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 500 EUR

239.238.

240. 241.
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242. ЛЯТА ГРИВНА (РОГАТКА, КУБЕЛИЯ) 
 XIX век, съставена от три части, сечан, позлата, отворена, 

с декоративни сфери, полусферични розетки и геометрични 
мотиви, 6,5 см. (шир.) и 4 см. (вис.), България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 190 EUR

244. ГРИВНА
 XIX век, съставена от три части, сечан, месинг, с 

декоративни шипове и ленти от тел, затваряне с шарнир, 
 6 см. (диам.), 5 см. (вис.), Централна България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 200 EUR

243. ЧИФТ ГРИВНИ
 XIX век, ръчно плетени, тел от сечан, гравирана, 
 затваряне с шарнир, 18,5 см. (дълж.), 
 6 см. (диам.) и 2 см. (вис.), Южна България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 375 EUR

245. ЛЯТА ГРИВНА (РОГАТКА, КУБЕЛИЯ)
 XIX век, съставена от три части, сечан,позлата, отворена, 

с декоративни сфери, полусферични розетки и геометрични 
мотиви, 6 см. (шир.) и 3 см. (вис.), България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 70 EUR

244. 245.

242. 243.
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246. БАРУТНИК (ФИШЕКЛЪК) 
 първата половина на XIX век, ръчно кован, сребро, 
 флорални орнаменти и изображение на храм, 
 92 см. (дълж.), 2,5 см. (шир.) и 11 см. (вис.), Цариград

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 500 EUR

247. ТЕПЕЛЪК 
 XIX век, сребро, с флорални орнаменти, 11 см. (диам.), България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 120 EUR

248. ЧИФТ ТЕПЕЛЪЦИ 
 XIX век, сребро, позлата, с флорални орнаменти и 

декоративни елементи, 11 см. (диам.), България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 250 EUR

249. ТЕПЕЛЪК 
 XIX век, сечан, с геометрични мотиви, 
 13 см. (диам.), България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 100 EUR

246. 247.

248. 249.
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252. ПРЪСТЕН
 XIX век, сечан, позлата, емайл, 2 см. (диам.), 
 централна част – 2 см. (диам.), Балкански полуостров 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 70 EUR

250. ДЕКОРАТИВНА ИГЛА ЗА ГЛАВА (ЧОМОЛУШКА) 
 XIX век, позлата, с декоративни шипове и сфери, 
 28 см. (дълж.), Трън 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 500 EUR

253. ПРЪСТЕН 
 XIX век, сечан, позлата, с флорални орнаменти, 2 см. (диам.), 

централна част – 3 см. (диам.), Балкански полуостров

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 70 EUR

251. ДЕКОРАТИВНА ИГЛА ЗА ГЛАВА (ЧОМОЛУШКА) 
 XIX век, сечан, с декоративни шипове, 
 30 см. (дълж.), Централна България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 425 EUR

250. 251.

253.252.
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254. НАКИТ (ПРОЧЕЛНИК)
 XIX век, съставен от две части, сечан, с флорални 
 орнаменти, с висящи пластини, 32 см. (дълж.) и 15 см. (вис.), 

поставя се върху челото и краищата му се захващат 
отстрани на забрадката, Западна България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 300 EUR

256. НАКИТ ЗА ГЛАВА (ПРОЧЕЛНИК)
 XIX век, сечан, позлата и украса с декоративни топчетана 

централната част, с висящи пластини, 40 см. (дълж.) и 
 14 см. (вис.), поставя се върху челото и краищата му се 

захващат отстрани на забрадката, България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 200 EUR

255. НАКИТ ЗА ГЛАВА (ПРОЧЕЛНИК)
 XIX век, съставен от три пластини, сечан, украса с червени 

и зелени стъклени камъни, с висящи пластини, 47 см. (дълж.) 
и 17 см. (вис.), поставя се върху челото и краищата му се 
захващат отстрани на забрадката, България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 400 EUR

257. НАКИТ ЗА ГЛАВА (ПРОЧЕЛНИК)
 XIX век, съставен от три пластини, сечан, с флорални 

орнаменти, с висящи стари монети, 38 см. (дълж.) и 
 16 см. (вис.), поставя се върху челото и краищата му се 

захващат отстрани на забрадката, България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 350 EUR

257.256.

255.254.
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260. НАКИТ (ПОДБРАДНИК)
 XIX век, сечан, позлата, с десет реда синджири, с изображения 

на птици и флорални орнаменти, на окачващите елементи - 
филигран и полусферични розетки, 39 см. (дълж.) и 5 см. (шир.), 
двата края на накита се закачат на забрадката над ушите и 
синджирите висят под брадичката, България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 500 EUR

258. НАКИТ (НАУШНИК)
 XIX век, сечан, украса с ахати, с висящи ажурни пластини и 

декоративни елементи, 20 см. (дълж.), основната част се 
закача за забрадката над ухото, а другата част се закача 
отстрани на главата, Югозападна България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 300 EUR

259. НАКИТ (ТРЕПКА)
 XIX век, съставен от две основни части, сечан, позлата, 

украса с цветни камъни и декоративни сфери, с висящи 
пластини, 16 см. (дълж.), поставя се на челото или отсрани 
върху забрадката, Централна България 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 190 EUR

261. САМОКОВСКИ НАКИТ (НОКЪТ)
 XIX век,сечан, позлата, емайл, украса с камъни, с висящи 

пластини, 14 см. (дълж.), имал е функцията на амулетник 
 като се е поставял над ухото, Югозападна България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 650 EUR

258. 259.

260. 261.
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262. OБЕЦИ (АРПАЛИИ)
 XIX век, ръчно изработени и гравирани, сечан, позлата, 

филигран, 3 см. (диам.), разпространени сред богатите 
 слоеве на обществото, изработени по средновековен 

образец, Видинско 

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 70 EUR

263. ДИАДЕМА (ЧАСТ ОТ СОКАЙ) 
 XIX век, съставена от три части, месинг, позлата, 
 украса с филигранни розетки, червени и зелени камъни, 
 5 см. (вис.) и 13 см. (шир.), Централна България

 НАЧАЛНА ЦЕНА - 300 EUR

262. 263.
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ул. „Денкоглу“ 30, 1000 София
тел.: +359 888 63 94 84, еnakor.gallery@gmail.com

АУКЦИОННА КЪЩА •ЕНАКОР•
ФОРМУЛЯР ЗА ПИСМЕНО/ТЕЛЕФОННО НАДДАВАНЕ

НОМЕР НА НАДДАВАНЕ

..................

Упълномощавам Аукционна къща •ЕНАКОР• да присъедни моята писмена оферта
като максимална цена за всеки един от изброените по-долу обекти.

Декларирам, че чрез присъединяването ми към наддаването, аз сключвам договор за покупка на тези обекти, ако моето
наддаване е успешно и се задължавам да платя цената, която ще се образува от моята последна цена плюс премията от

копувача, както и всички други допълнителни такси като пощенски разходи /ако обекът бъде изпратен от аукционната къща на
посочен от мен адрес/, а също така и плащането на мито за страните извън ЕС.

Уведомен съм, че Аукционна къща •ЕНАКОР• не е отговорна за допуснати технически грешки, включително и невъзможността
да се осъществи връзка по телефона за заявено наддаване по телефона по време на провеждането на търга.

При попълнена от мен оферта да се има предвид каталожния номер на обекта, а не описаниято му.

Ако има идентични оферти, ще бъде призната тази, която първа е пристигнала по време.

EUR



РЕГИСТРАЦИЯ
Всеки, който желае да участва в аукциона, трябва да се регистрира като попълни регистрационен формуляр с трите имена,

адрес, електронна поща и телефонен номер. Това може да бъде направено веднага след обявяването датата на търга,
а също така и непосредствено преди началото му. След регистрирането си получава номер, с който да наддава по време на търга.

НАДДАВАНЕ
Наддаването се осъществява чрез лично присъствие на търга, писмена оферта или по телефона.

НАДДAВАНЕ С ПИСМЕНА ОФЕРТА ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНА
Това наддаване (чрез писмена оферта или по телефона) става, като се попълва „Оферта за писмено/телефонно наддаване”.

Формулярът може да се вземе от Аукционна къща •ЕНАКОР•, ул.“Денкоглу” № 30, или да се свали от каталога, където е
публикуван на последната страница. Адресът за изпращане е: Аукционна къща •ЕНАКОР•, ул.“Денкоглу” 30, 1000 София или на
e-mail: enakor.gallery@gmail.com Когато има няколко еднакви писмени оферти за един и същи обект, предимство има първата
по време на получаване. Наддаването по телефона става, като се попълни същият формуляр и в него се посочи телефонен

номер, чрез който аукционната къща да се свърже с желаещия да участва в наддаването по време на търга. Аукционна къща
•ЕНАКОР• не носи отговорност за технически проблеми, които могат да попречат на свързването с участника по телефона.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КУПУВАЧ
Лотовете се обявяват в своята последователност по време на аукциона. Успешното е най-високото и последно наддаване,

като водещият на аукциона съобщава постигнатата цена, номера на участника и обявява „продадено” като удря с чук.
Ударът с чук означава, че има спечелил участник.

ОГЛЕД
Обектите могат да се видят две седмици преди датата на търга в Аукционна къща •ЕНАКОР•, ул.“Денкоглу” № 30 в
работното време, т.е. от 11:00 до 19:30 ч. При дадената от аукционната къща възможност на купувачите да огледат

обектите, изложени предварително, от страна на купувачите не могат да бъдат предявявани претенции след извършване на
продажбата. Аукционната къща не носи отговорност за скрити недостатъци.

НАЧАЛНИ ЦЕНИ
Стартовата цена може да се види в каталога до снимката на всеки един обект. Цените са в български лева.

СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ
Стъпката за наддаване се формира по следния начин:

От 0 EUR до 49 EUR – 5 EUR
От 50 EUR до 249 EUR – 10 EUR
От 250 EUR до 499 EUR – 25 EUR

От 500 EUR до 2 499 EUR – 50 EUR
Над 2 500 EUR – 100 EUR

Водещият на търга може да измени стъпките по свое решение или по предложение на участник в търга. Аукционната къща
може да оттегли определен обект от търга по свое усмотрение, без да обяснява причините за решението си.

ПРЕМИЯ ОТ КУПУВАЧА
Допълнително върху постигнатата цена на всеки продаден обект, купувачът заплаща премия за аукционната къща в размер на 15 %
от цената, на която е спечелен обектът. Например: Ако обектът е продаден за 100 лв., цената, която купувачът заплаща, е 115 лв.

ПЛАЩАНЕ
Плащането на продадените обекти се осъществява непосредствено след търга или до четири

работни дни от датата на провеждането му – в брой, с карта или по банков път.
Банковата сметка на аукционна къща •ЕНАКОР• е : IBAN: BG53 FINV 9150 1000 0006 90 BIC: FINVBGSF

Когато сумата е или надхвърля 10 000 лв., плащането се извършва по банков път. Ако участник не заплати за обекта сумата, на която го
е спечелил, заедно с премията от купувача, в рамките на 7 работни дни, след като е поканен повторно за това, то аукционната къща има
право да предложи този обект на друг клиент, както и си запазва правото да предприеме всички необходими стъпки съгласно българското
законодателство за компенсиране на загубите си от действията на купувача, който се е отказал. Също така аукционната къща има право 

да не допуска този купувач повече на свой търг.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ
Получаването на обектите става непосредствено след извършване на заплащането им. При заплащане по банков път получаването 

става след потвърждение от банката, че цялата сума е постъпила по сметката на аукционната къща.

ГАРАНЦИИ
Продавачът предоставя на аукционна къща •ЕНАКОР• цялата необходима документация, която удостоверява, че той е собственик на
обекта, предложен за продажба, както и факти, че този обект не е обременен с претенции, запор, залози и собствеността му може да
се прехвърли законно и без проблеми. Купувачът, който има намерения да изнесе зад граница купения от него обект, може да го направи 

с идентификационния документ, когато обектът не е културна ценност, който аукционната къща ще му предостави.

Аукционна къща „ЕНАКОР“
Аукционна къща „ЕНАКОР“ е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 44,

притежава разрешително № РУ01-3/16.02.2015 г. от Министерство на културата на Република България
за извършване на тръжна дейност, както и разрешително № РУ02-0002/23.11.2011г.

от Министерство на културата за извършване на търговска дейност с идентифицирани културни ценности.



ЛЕГЕНДА:

м.б.пл. маслени бои на платно

м.б. маслени бои

м.б.к. маслени бои на картон

м.б.ф. маслени бои на фазер

м.б.шп. маслени бои на шперплат

м.б.д. маслени бои на дърво

б.п.д. без подпис и дата

б.п. без подпис

п.д.д. подпис долу дясно

п.д.ср. подпис дoлу среда

п.д.л. подпис долу ляво

п.г.д. подпис горе дясно

п.г.л. подпис горе ляво

диам. диаметър

сеч. ниска проба сребро 
обикновено около 300/1000

Произведенията, за които е необходимо са идентифицирани на основание 
чл. 97, ал. 3, ал. 4 от Закона за културно наследство и Наредба № Н-3 от 3 
декември 2009 г.

ОГЛЕД:
От 29 март до 22 април включително
от 10:30 до 19:00 ч. в Аукционна къща „ЕНАКОР“, 
ул. „Иван Денкоглу“ 30

за информация 
0888 639 484
www.enakor.com
enakor.gallery@gmail.com
https://www.facebook.com/enakorauctionhouse





ул. „Иван Денкоглу“ № 30, 1000 София
enakor.gallery@gmail.com

info@enakor.com
www.enakor.com




