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Дисертацията е обсъдена и предложена за защита на разширено 

заседание на Секция за нумизматика и епиграфика, НАИМ – БАН, 

проведено на 04.06.2013 г. 

 

 Дисертационният труд се състои от две книжни тела. Книжно тяло 

1 съдържа: въведение, пет глави, заключение, списък на използваната 

литература, опис на колективните монетни находки от Горното и Средно 

течение на река Струма, използвани съкращения и азбучен указател на 

селищата. Книжно тяло 2 съдържа: каталог, 42 таблици, 14 графики, 5 

карти и картни схеми и 14 табла със снимки на монетния материал. Общият 

обем възлиза на 704 страници. 

  

 Въведение 

Във въведението на дисертацията са представени мотивите за избор 

на темата, обосновани са хронологичните и териториални граници, 

изложени са основните цели и задачи на изследването, използваните 

научни методи за интерпретиране и представяне на материала, подборът, 

произходът и местонахождението на изследваните монетни колекции и 

находки.  

Изследването обхваща колективните и единични монетни находки 

от Горното и Средно течение на река Струма, като акцентът е поставен 

върху монетите, открити при археологически проучвания. Колективните 

монетни находки и единичните монети, заедно с конкретните 

археологически данни и историческите извори, дават ценна информация 

за икономическото развитие в района и основните политически събития, 

повлияли върху монетната циркулация.  

Хронологическите рамки между края на ІІІ – края на V век се 

основават на общовалидни датировки в античната история и нумизматика 

и напълно отговарят на профила на нумизматичния материал, обект на 

изследването. 
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  Променените политически и икономически условия в средата и 

края на ІІІ в. налагат коренни промени в организацията на Римската 

империя. С реформите на имп. Диоклетиан (284-305 г.) приключва т. нар. 

система на „Принципата” и започва последният етап от развитието на 

римската империя – „Домината”. Слага се и началото на процеса на 

окончателното разделяне на империята на Източна и Западна. 

Стабилизирането на империята минава през административна и военна 

реорганизация. Заедно с административната и военна реформа император 

Диоклетиан си поставя за задача да стабилизира монетната система и 

провежда през 294 г. монетна реформа, която определя и долната граница 

на изследването. Горната хронологическа граница е съобразена с 

монетната реформа на имп. Анастасий през 498 г., която променя 

бронзовото монетосечене и поставя началото на Византийската 

нумизматика.    

Териториалният обхват на изследването включва зоната на 

съвременна Югозападна България. Централно място сред физико-

географските характеристики на района е водосборната зона на р. Струма 

(ант. Strymon), както и проходите и поречията на някои по-малки реки, 

осъществяващи връзката с долините на реките Джерман, Горна Места 

(ант. Nestus), Вардар (ант. Axios), Морава (ант. Brongus), Струмешница и 

Брегалница. В труда е включена информация за  късноантичните монети 

от колективни находки и археологически обекти, които покриват 

територията на съвременната Пернишка област, районите на 

Кюстендилската Котловина с център антична Пауталия (Кюстендил), 

географските области на Кюстендилското Краище, Пиянец и Каменица, 

Разметаница, Горно поле (с център Сапарева баня, античната Германия), 

Долно поле (с Кочериново и района на Благоевград), Среднострумския 

регион с античните градове при Сандански и Петрич.  

   От политико-географска гледна точка Горнострумският регион се 

явява най-западната част на провинция Тракия до втората половина на ІІІ 

в., а след административните реформи на късната империя е включен в 
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границите на провинция Вътрешна Дакия. Територията на Средна Струма 

след 45 г. (създаването на провинция Тракия и присъединяването към нея 

на южната й част, принадлежаща до тогава на провинция Македония) до 

втората половина на ІІІ в. се явява североизточната част на провинция 

Македония. След административните реформи от края на ІІІ и началото на 

ІV в. при императорите Диоклетиан (284-305 г.) и Константин І (306-337 

г.) земите по Средното течение на р. Струма влизат в територията на 

диоцез Македония, където са териториите на късноантичните градове при 

днешните Сандански и Петрич.   

 

 Цели на труда:   

 извършване на обстоен анализ на информацията, ексцерпирана 

от нумизматичния материал от периода на късната античност от 

територията на Горна и Средна Струма; 

 на базата на събрания, анализиран и обобщен нумизматичен 

материал да се извърши синтез, придаващ на изследването 

приносен характер; 

 да се представи пълна картина на монетната циркулация като 

пряко отражение на обществения и политически живот на 

областта през периода на късната античност.  

 

 Основни задачи:  

 да се направи обстоен преглед на колективните монетни находки 

и монетни комплекси; 

 приоритетът да се постави върху намерените при редовни 

археологически проучвания монети; 

 да се представи характеристика на монетната циркулация и 

парично обръщение от края на ІІІ до края на V в. в изследвания 

район. 

 

 Конкретните задачи, които произлизат от така поставената тема, са: 
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  1. Да се събере максимално пълна информация за известните от 

литературата късноантични монети и колективни монетни находки, 

намерени на територията на Югозападна България; 

  2. Обективно и изчерпателно обобщение на придобитата от 

проучването на нумизматичния материал информация за 

количественото съотношение на циркулиралите монети в отделни 

подпериоди в рамките на зададения хронологически обхват и времето 

на натрупването им; 

 3. Преглед на циркулиралите монетни номинали; 

  4. Чрез анализ на събрания емпиричен материал да се 

характеризира съотношението между постъпилите в разглежданата 

територия монети от различните монетарници на Късната Римска 

империя;  

  5. Въз основата на колективните монетни находки и монетни 

комплекси от археологическите проучвания в района да се проследят 

хронологически основните политически събития, довели до тяхното 

трезориране. Резултатите от проучванията в областта на 

нумизматиката през разглеждания период да бъдат използвани като 

допълнителен коректив на данните от писмените извори и да помогнат 

за изработване на хронологически репери, с всичките условности, 

произтичащи от това.  

 

Изследването е върху конкретен нумизматичен материал, който 

обхваща една определена територия, което определя и хронологическата 

последователност на главите. Методите на работа и начинът на 

представяне в голямата си част са предопределени от характера, вида и 

достъпа до материала и публикациите. Обособени са два подрайона – 

територията на Горна Струма от изворите й във Витоша до Кресненското 

дефиле и Средна Струма, заключена между Кресненското дефиле и 

Рупелския пролом до границата с Република Гърция. Тежестта е поставена 

върху монетната циркулация в антична Пауталия – основният градски 
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център в изследваната територия. Градът е важен административен и 

стопански център, находящ се на голям кръстопът, където еднакво силно 

се усещат тенденциите както от Западната, така и от Източната част на 

империята.  

Изследванията, които се отнасят за други райони от Късната Римска 

империя, са използвани основно за информация и като база за сравнение.  

 За осъществяване на целите и задачите на изследването са 

използвани монети от фондовете на РИМ – Перник, РИМ – Кюстендил, 

РИМ – Благоевград, АМ – Сандански, ОИМ – Петрич, ОИМ – Дупница. В 

дисертационния труд са включени 11 184 късноантични монети от 47 

колективни находки и археологически обекти, както и единични 

екземпляри с точно местонамиране. За изследването на циркулацията на 

късноантичните монети в Пауталия са използвани данните от 9 

колективни монетни находки и 11 археологически обекти, които са 

подбрани така, че да покрият хармонично изследваната територия и да 

дадат най-пълна представа за монетната циркулация. Монетите от 

проучванията на хълма „Кракра”, кв. „Бела вода”, с. Кралев дол (Перник); 

обект „Поликлиника” (Кюстендил), обект „Младежки дом” (Сандански), 

Мелник и колективната находка от Кюстендил, намерена през 1933 г. са 

представени по публикациите им. За пълнота на изследването е ползвана 

информацията за намерени колективни монетни находки, отразена в 

Бюлетините на Археологическия институт и сп. „Археология”.  

 

Глава І. Политическа обстановка и монетни реформи в периода 294-

498 г. 

Разглеждат се политическите и икономически събития и промени в 

периода на късната античност, като акцентът е поставен върху монетните 

реформи и промени в монетосеченето през разглеждания период. 

Променените политически и икономически условия в средата и края на ІІІ в. 

налагат коренни промени в организацията на Римската империя. В главата е 

направен обстоен анализ на общите условия, политическата и икономическа 
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обстановка в следствие на реформите, проведени от имп. Диоклетиан (284-

305 г.) и доразвити при Константин Велики (306-337 г.). Детайлно се 

проследяват промените в римската монетна система и събитията, дали пряко 

отражение върху организацията на монетосеченето и монетните номинали. 

Обърнато е специално внимание на нашествията в размирните ІV и V век и 

влиянието им върху икономическите процеси в империята и 

дестабилизирането на монетосеченето. В края на разглеждания период 

новата златна монета на Константин Велики – солидът, остава стабилна 

монетна единица, въпреки малките отклонения в теглото й, които се 

наблюдават. Сребърни монети се секат изключително рядко в ограничен 

брой монетарници. При медните номинали положението е катастрофално. В 

средата на V век съотношението между солида и нумията (което при 

Константин І е в съотношение 1/6000) е променено на 1 към 7000-7200. 

Инфлацията и обезценяването на медните номинали, особено след средата на 

V век, когато се секат изключително монети с номинал Æ4, води до там, че в 

началото на управлението на Анастасий І (491-518 г.) един солид е равен на 

16 800 нумии, което предизвиква и проведената от него монетна реформа, 

засягаща медните сечения.  

 

Глава ІІ. Монети и монетна циркулация по Горното и Средно течение 

на река Струма – преглед на проучванията. 

Глава втора е посветена на прегледа на съществуващата 

информация за намерени монетни находки и единични монети по Горното 

и Средно течение на р. Струма. Проблемът за разпространените монети и 

монетната циркулация по Горното и Средно течение на р. Струма през 

късната античност е разглеждан частично. Част от съществуващата 

информация е за случайно намерени монети и монетни съкровища. С 

развитието на археологическата наука и провеждането на редовни 

археологически разкопки се увеличава първичната информация за открити 

при проучванията монети, като само малка част от тях са публикувани 

изцяло. 
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Анализът следва хронологически и териториален принцип, като се 

започва от първите сведения от края на ХІХ и началото на ХХ век за 

намерени монети в публикациите на Иречек и Йордан Иванов. Отделено е 

специално внимание на бюлетините за колективни монетни находки, 

публикувани в ИБАД, ИБАИ, ИАИ и сп. „Археология”. В изследването са 

включени и данни от краеведски изследвания, в които е отбелязано 

наличието на монети от разглеждания период. 

Със започването на редовни археологически проучвания в 

разглежданата територия през 60
-те

 години на миналия век информацията 

за открити монети значително нараства, но продължава да е изолирана. 

Проследени са археологическите проучвания на територията на 

съвременните Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска област, като е 

акцентирано върху публикациите, в които се дават сведения за открити 

късноантични монети. Част от разгледаните публикации имат характера 

на предварителни съобщения и извлечената от тях информация е твърде 

обща.  

От направения преглед на публикуваните до този момент монети и 

монетни находка от разглеждания регион се добива една сравнително 

бегла представа за монетната циркулация през ІV-V век. Първичната 

информация за част от намерените монети се оказва неточна и некоректна, 

което води и до някои неверни изводи и заключения. Малкото изцяло 

публикувани монетни комплекси дават представа единствено за 

състоянието в разглеждания обект, като липсва обобщаващо изследване 

върху периода, което да свърже данните от археологическите проучвания, 

историческите извори и намерените монети. 

 

Глава ІІІ. Колективни и единични монетни находки от Пауталия (кр. 

на ІІІ – V век) 

В глава трета са представени колективните и единични монетни 

находки от Пауталия. В структурно отношение е разделена на три части – 

анализ на колективните монетни находки, анализ на монетите от 
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археологически проучвания и единични монети от Кюстендил и 

заключителна част, в която са обобщени резултатите.  

 

    Част І: Анализ на колективните монетни  находки от Пауталия   

Последователността при прегледа на колективните монетни 

находки, открити на територията на Кюстендил, се определя от техния 

terminus post quem, т.е. най-късно отсечените емисии монети, които са 

свидетелства за причините за укриването на монетите или разрушаването 

на сградите, в които са намерени. Представени са монетите от 8 

колективни монетни находки, като изложението следва един уеднаквен 

стандарт: местоположение на обекта и резултати от археологическите 

проучвания; анализ на колективната монетна находка: разпределение на 

монетите според императорите, при които са отсечени, хронологично 

представяне и коментар на включените в находката монети (номинали, 

датиране, монетни типове), разпределение на монетите спрямо 

монетарниците им. Този модел на представяне дава възможност за 

изграждане на една пълна характеристика на колективната находка.  

 

Част ІІ: Анализ на единичните монетни находки от Пауталия 

  Включени са монетите от проучването на 9 археологически обекта 

от антична Пауталия. Те са разположени хармонично върху територията 

на древния град и дават добра представа за развитието му в периода на 

късната античност. Прегледа на монетите следва установения при 

предходната чест стандарт, като обектите са представени хронологично 

според годините на проучването им. Включени са късноантичните монети 

от проучването на следните обекти: „Младежки дом”, Килийно училище”, 

„Художествена галерия”, „Ларго”, „Дом на съветите”, „Дом на книгата”, 

„Дом на политическата просвета”, „Читалище” и „Дервиш баня”.  

  В тази част са представени и късноантични монети, постъпили в 

нумизматичния фонд на музея чрез откупки и дарения, необвързани с 



 10 

конкретен археологически контекст, за които със сигурност е известно 

местонамирането им. 

 

  Част ІІІ: Анализ и коментар 

  Въз основа на представените в част първа и втора монети от 

колективни монетни находки и археологически комплекси на територията 

на антична Пауталия е направен обобщаващ анализ и коментар на 

късноантичния монетен материал. Настоящият анализ е направен въз 

основата на обработката на 2495 късноантични монети, намерени на 

територията на съвременния град Кюстендил. В анализа са включени 

освен представените в текста колективни монетни находки и монетни 

комплекси и монетите от проучването на Базилика №7, обект „Extra 

muros” и обект „Съдебна палата”. Според запазените изображения и 

надписи върху лицата, са разчетени 942 монети, които са разпределени 

спрямо императорите, при които са отсечени. От включените в 

изследването късноантични монети, намерени в Пауталия, според 

типовете върху гърбовете си са разчетени 1310 монети.  

  При прегледа на късноантичните монети, намерени на територията 

на антична Пауталия, доминацията на бронзовите номинали е 

категорична. Изключение са монетите от колективната находка, намерена 

през 1933 г. и един солид на имп. Теодосий І (379-395 г.).  

Теглата на солидите са в рамките на 4,31-4,51 г., което е нормално 

отклонение от въведения при Константин Велики стандарт и е 

регистрирано при други солиди и техни подразделения, както и при 

тегловните стандарти за контрол на теглото на монетите. При анализа на 

намерените бронзови монети на територията на Кюстендил прави 

впечатление много слабото присъствие на тежки дореформени фолиси. 

Естествено трябва да се има предвид фактът, че археологически 

проучвания в Пауталия се извършват непрекъснато и тези данни подлежат 

на промени. От друга страна данните от проучените монети, както и 

резултатите от археологическите разкопки и писмените извори показват, 
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че в началото на ІV век Пауталия се радва на едно относително 

спокойствие и сигурност, поради което липсва и масово трезориране на 

монети.   

  В изследваните находки преобладават монетите от малките 

номинали, така наречените Æ3 и Æ4, чието наименование не е известно и 

условно се наричат нумоси. Номиналът Æ3 с теоретично тегло 1/96 част 

от либрата е въведен от Константин І и Лициний І около 318 г. Чрез 

редукция на теглото му през 330 г. е обособен и номиналът Æ4. При опита 

за монетна реформа през 348 г. от Констанций ІІ и Констанс се въвежда за 

кратко в обръщение и номинал Æ2, от който за периода 348-361 г. при 

проучванията в Пауталия са намерени 11 монети спрямо 106 с номинал 

Æ3. С номинал Æ2 са още четири монети, сечени от имп. Грациан в 

периода 378-383 г., намерени при проучванията на обекти „Младежки 

дом”, „Художествена галерия”, „Дом на книгата” и „Дом на политическата 

просвета”.  

  От най-едрия късноримски номинал Æ1, който се сече съвсем 

спорадично в средата на ІV век, са открити две монети на Юлиан ІІ – на 

обекти „Взаимно училище” и „Дом на книгата”. От края на ІV век двата 

номинала Æ3 и Æ4 се доближават твърде много по метрични данни, като 

теглото на най-малкия номинал е 1/3 от Æ3. Теглата на двата типа монети, 

определени в LRBC като Æ3 – GLORIA ROMANORVM с тримата 

императори от 402-408 г. и с двамата императори от 408-423 г,. почти не 

се различават от теглата на монетите с номинал Æ4 и се колебаят около 

един грам. 

Най-сериозно натрупване на парична маса има в периода 378-395 г., 

като монетите са с малък номинал и отразяват нарастващата инфлация и 

нуждата от повече пари с ниска стойност на пазара. Инфлацията и 

обезценяването се подсказва и от непрекъснатото намаляване на теглото и 

размера на медните номинали, особено след началото на V век.  

Преобладават монетите отсечени в източните монетарници на империята: 

339 бр. за ателиетата в Тесалоника, Хераклея, Константинопол, Сирмиум, 
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Никомедия, Кизик, Антиохия и Александрия спрямо 98 за всички 

останали. 

   Хронологически късноантичните монети от Пауталия вървят 

плавно, без прекъсване до средата на V век. Липсват колективни находки 

до края на ІV век, което предполага едно спокойно развитие на Пауталия, 

която остава незасегната от междуособиците и готските нашествия през 

втората половина на ІV век. Разглеждайки монетите от намерените 

колективни монетни находки и комплекси се установява преимуществото 

на тези с terminus post quem 450 г. При седем от колективните монетни 

находки (от обекти „Дом на съветите”, разкопки в Кюстендил, 

„Художествена галерия”, „Младежки дом”, „М. Шишман”), в това число и 

находката със солиди на Хонорий и Теодосий ІІ, най-късно отсечените 

монети са вместват в периода 425-450 г. От разгледаните тук обекти при 6 

от тях („Младежки дом”, „Дом на съветите”, „Художествена галерия”, 

„Дом на книгата”, „Дом на политическата просвета”, „Дервиш баня”) най-

късните монети са отсечени отново в периода 425-450 г. Данните от 

археологическите проучвания в Пауталия показват следи от сериозни 

пожари и деструкции, синхронни с монетите от средата на V век. 

  Най-вероятното събитие, предизвикало разрушенията на сградите, в 

които са намерени монетите или укриването на находките е хунското 

нашествие на Балканите от 447 г. Налага се представата за сериозен 

катаклизъм, довел до разрушенията в града в средата на V в.  

 

  Глава ІV.  Колективни и единични монетни находки от Горното 

течение на река Струма 

  Глава четвърта е посветена на монетната циркулация по Горното 

течение на р. Струма. Обособени са четири части, като е спазен 

географският признак и изложението върви от север на юг по поречието 

на реката: колективни и единични монетни находки от района на гр. 

Перник,  колективни и единични монетни находки от района на гр. 

Кюстендил (Пиянец, Краище, Каменица и Кюстендилската котловина), 



 13 

колективни и единични монетни находки от Дупнишко и Благоевградско. 

И тази глава завършва с анализ и коментар върху монетната циркулация и 

обобщаване на резултатите. Представянето на монетите следва 

установения при глава ІІІ стандарт: местоположение на обекта и резултати 

от археологическите проучвания; анализ на колективните монетни 

находки или монетни комплекси: разпределение на монетите според 

императорите, при които са отсечени, хронологично представяне и 

коментар на включените в находката монети (номинали, датиране, 

монетни типове), разпределение на монетите спрямо техните 

монетарниците.  

  Анализът е направен въз основа на обработката на 8256 монети от 

17 археологически обекта, колективни и единични монетни находки, 

които покриват територията на съвременната Пернишка област, районите 

на Кюстендилската Котловина, Краище, Пиянец и Каменица, Разметаница, 

Горно поле (с център Сапарева баня) и Долно поле (с Кочериново и 

Благоевград). Обзорът на монетните комплекси от римските вили в „Бела 

вода” и с. Кралев дол и укрепеното селище на хълма „Кракра” са 

направени въз основа на публикуваната информация. Информацията за 

намерените монети при проучванията на римската вила при с. Невестино, 

Кюстендилско, светилището на Зевс и Хера при с. Копиловци, 

Кюстендилско, колективната находка от плоския античен некропол при с. 

Забел, Трънско, колективната находка от с. Неделкова Гращица, 

Кюстендилско са използвани за допълване на информацията. По своя 

статус археологическите обекти, чиито монети са включени в 

изследването, са с разнообразен характер: късноантичният град Германия 

при Сапарева баня; късноантични селища – обектите в с. Боснек, хълма 

„Кракра”, Голямо село, Дупнишко; вили – обектите в квартал „Бела вода” 

на Перник и с. Кралев дол; късноантични крепости – при с. Сушица, 

Кюстендилско; с. Долно Церово, Благоевградско; тържища – обектите в 

махала „Арбанас” на Радомир и квартал „Бараково”, местността 

„Чепрашлъко” в Кочериново; некрополи – колективната находка от с. 
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Неделкова Гращица, Кюстендилско; светилища – обекта в кв. „Църква” 

(„Даскалово”) на град Перник; базиликата в квартал „Струмско” на 

Благоевград.  Включените обекти са разпределени хармонично върху 

изследваната територия и дават добра представителност за монетната 

циркулация и разпространението на отделните типове монети.  

 

 Част І: Анализ на колективните и единични монетни находки от 

района на гр. Перник 

  В част първа са представени колективните монетни находки от 

римска вила в квартал „Бела вода” на гр. Перник и село Боснек, както и 

монетите от археологическите проучвания на римска вила в с. Кралев дол, 

светилището в квартал „Църква” и хълма „Кракра” от 2003 г. в гр. Перник 

и махала „Арбанас” на Радомир. 

 Част ІІ: Анализ на колективните и единични монетни находки от 

района на гр. Кюстендил (Пиянец, Краище, Каменица, 

Кюстендилската котловина) 

  Представени са колективните монетни находки от Кюстендилските 

села Неделкова Гращица, Лиляч, Друмохар, Мазарачево, Сушица и района 

на Кюстендил. Представянето им следва установения модел, като 

хронологията се определя спрямо най-късно отсечените в находките 

монети. Част от колективните монетни находки се локализират с известна 

условност, с оглед начина на придобиването им – откупки или дарения. В 

тази част е включено и представянето на монетите от археологическото 

проучване при с. Горановци.  

Част ІІІ: Анализ на колективните и единични монетни находки от 

Дупнишко (Разметаница, Горно и Долно поле) и Благоевградско 

 В третата част на глава четвърта са коментирани колективните 

монетни находки от село Мазарачево и археологическите проучванията в 

Сапарева баня (античната Германия) от 1979 г. и крепостта при с. Долно 

Церово. Отделено е внимание и на късноантичните монети, намерени при 

проучванията в местността „Царичина”, Голямо село, Дупнишко; 
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местността „Чепрашлъко”, Кочериново и раннохристиянската базилика в 

квартал „Струмско” в Благоевград, както и на постъпилите като дарение в 

нумизматичния фонд на музея в Кюстендил 3109 късноантични монети от 

местността „Тържището” в квартал „Бараково”, Кочериново. 

Част ІV: Анализ и коментар 

  Въз основа на представените в част първа, втора и трета 8256 

монети от колективни монетни находки и археологически комплекси по 

поречието на Горна Струма е направен обобщаващ анализ и коментар на 

късноантичния монетен материал. Според запазените изображения и 

надписи върху лицата, са разчетени 3271 монети, които обхващат периода 

от монетната реформа на имп. Диоклетиан през 294 г. до управлението на 

имп. Зенон (474-491 г.). От проучените късноантични монети според 

типовете върху гърбовете си са разчетени 4651 монети. Статистическите 

данни показват ръст на монетната циркулация в периода 348-378, като 

показателите в отделните подпериоди са относително близки. 

При прегледа на късноантичните монети от споменатите по-горе 

монетни комплекси и колективни монетни находки доминацията на 

бронзовите номинали е категорична. Изключение е солид на имп. 

Теодосий ІІ (402-450 г.) от колективната монетна находка от с. Боснек и 

силиква на имп. Йовиан (363-364 г.) от базиликата в квартал „Струмско” 

на Благоевград. Според информацията, дадена в бюлетините за намерени 

колективни монетни находки, четири находки от разглеждания район 

съдържат златни монети: от местността „Зидини”, с. Бъзовица, 

Кюстендилско; от с. Гоз, Брезнишко; от Сапарева баня и от 

Кюстендилско. Между кюстендилските села Ваксево и Тишаново е 

намерена златна монета – солид на имп. Аркадий (383-408 г.). В 

нумизматичния фонд на РИМ – Перник се съхранява освен монетата на 

Теодосий ІІ от колективната находка от Боснек и златна монета на имп. 

Зенон (474-491 г.), за която се знае, че е от с. Зидарци, Пернишко. 

При бронзовите монети, както и при тези от Пауталия, преобладават 

малките номинали – половин фолиси и условно наречените Æ3 и Æ4. 
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Тежките дореформени фолиси (сечени преди първата редукция от 306 г.) 

са 13 и са намерени в светилището в Даскалово (2 фолиса на Галерий с 

тегла 8,17 г. и 8,42 г.); в Арбанас (9 фолиса – 2 на Диоклетиан, по един на 

Максимиан Херкулий и Констанций Хлор, 3 на Галерий Максимиан и 

един със заличено изображение на лицето); селището на хълма „Кракра” 

(при археологическата кампания от 2002-2003 г. е намерен един тежък 

фолис на Констанций І Хлор); базиликата в Струмско (отново един фолис 

на Диоклетиан). В с. Кривонос, Брезнишко през май 2001 г. в изтляла 

кесия на високо плато в близост до античен могилен некропол е намерена 

колективна монетна находка от 32 къстоантични медни и посребрени 

монети – фолиси и половин фолиси. Находката съдържа и дореформени 

фолиси на императорите: Диоклетиан (296-305 г.); Галерий Максимиан 

като Цезар; Констанций I Хлор като Цезар.  

По-сериозно е присъствието на фолисите, сечени в периода 307-313 

г. Те са 25: – 20 от светилището в Даскалово, 15 от тържището в Арбанас, 

по 3 от колективните находки от Лиляч и Неделкова Гращица, по 2 от 

селището при Голямо село и тържището в Кочериново и един от вилата 

при Кралев дол. До 346/348 г (монетната реформа на Констанций ІІ и 

Констанс) преобладаващото количество монети е от фракциите на фолиса 

и монети, сечени след деноминациите от 318 и 330 г. 

Сравнително малко са монетите с номинал Æ2, отсечени в периода 

348-354 г. след реформата на Констанс и Констанций ІІ. Екземпляри от 

този тежък номинал са регистрирани в светилището в Даскалово (3 

монети на Констанций ІІ); тържището в Арбанас (6 монети на Констанций 

ІІ и 3 на Констанций Гал); колективната находка от с. Лиляч (една монета 

на Констанций ІІ); Германия (също една монета на Констанций ІІ); 

тържището при Кочериново (28 монети от различните варианти на типа 

FEL TEMP REPARATIO). От въведения през 361 г. от Юлиан ІІ голям 

номинал са намерени 7 монети (по една от вилата в Кралев дол, „Кракра” 

и Арбанас и по 2 от Даскалово и Кочериново). 
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Монетите с номинал Æ2 от периода 364-395 г. са 34: от вилата при 

с. Кралев дол; тържището в Арбанас; „Кракра”; колективната находка от с. 

Лиляч; С. Горановци; тържището в Кочериново; крепостта при Долно 

Церово.  

Останалите монети са изключително с номинал Æ3 и Æ4, като след 

395 г. със закона на Теодосий І те са и единствените сечени бронзови 

монети. 

  От разгледаните колективни монетни находки, които са 

трезорирани след 395 г., само при находките от Лиляч и Сапарева баня 

присъстват монети с номинал Æ2, сечени в периода 351-395 г. През 395 г. 

Теодосий І издава едикт за демонетизирането на емисиите с номинал Æ2. 

Въпреки това в по-отдалечените провинции и малките селища 

използването на този номинал продължава. В находките от Боснек, 

Мърводол, Друмохар, Мазарачево и Сушица монетите са с номинал Æ3 и 

Æ4 с преимущество на малкия номинал. При колективните монетни от с. 

Неделкова Гращица и крепостта при Долно Церово ситуацията е малко по-

различна. Първата монетна находка е поставена като гробен дар и е с 

terminus post quem 335 г.  Находката от Долно Церово е по-компактна, 

като обхваща периода 341/346 – 378 г. и е с terminus post quem 378 г. И при 

двете находки липсват нискономиналните монети от края на ІV век. 

  Индикациите на монетарниците са запазени при 955 монети, като 

193 от тях са отсечени в западните и централни ателиета на империята и 

762 в балканските и източни монетарници. Както и при монетите, 

намерени на територията на антична Пауталия категорично преобладават 

монетите, отсечени в Тесалоника – 334 бр. От западните ателиета отново 

най-сериозно е присъствието на монетите на Рим, следвани от тези в 

Аквилея. Монетите на Сисция, разположена в централните територии на 

империята, са традиционно добре представени, особено в периода 364-378 

г., когато дейността на монетарницата е много активна и действат четири 

официни. Сердика сече монети в ограничен период от време – 303-308 г., 
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което обяснява и единствената нейна монета, регистрирана при 

представените монетни комплекси и находки.  

При преобладаващата част от включените в изследването 

археологически обекти и колективни находки, монетите вървят плавно без 

прекъсване до средата и втората половина на V век. Изключение е 

колективната монетна находка от крепостта при с. Долно Церово, 

Благоевградско. Terminus post quem при нея са монетите на императорите 

Валенс (364-378 г.) и Валентиниан ІІ (375-392 г.), отсечени в периода 375-

378 г. Разрушаването на източната кула, където е намерена находката, 

може да се свърже с готското нашествие от 378 г. Присъствието на монети 

от периода 383-395 г. обаче говори за обитаване на крепостта и в самия 

край на ІV век. Липсата на монети от V в. дава основание да се 

предположи, че сериозното й възстановяване е едва в началото на VІ в. В 

териториите около съвременните градове Перник и Кюстендил явно 

готската вълна от края на 70-те години на ІV век няма такова голямо 

значение, за което говори и липсата на колективни монетни находки и 

монетни комплекси, които приключват до 378 г. Монетният комплекс от 

вилата при Кралев дол приключва до началото на V в., с монета на имп. 

Аркадий и 5 неопределени монети от края на ІV-V в. Проучвателите 

свързват разрушаването на вилата с последните вълни готски нашествия 

от края на ІV век. По-логично е времето на разрушаване на вилата да се 

изтегли в един малко по-късен период и да се свърже с първите хунски 

нашествия на Балканите през 408 г. С terminus post quem 408 г. е 

колективната монетна находка от римската вила в квартал „Бела вода”, 

която е разположена в близост до вилата от Кралев дол. Отново в кв. „Бела 

вода” е проучена още една късноантична укрепена вила, чието 

разрушаване се поставя в началото на V в., като най-късната намерена 

монета е на император Аркадий, последвано от скорошно възстановяване 

и частични поправки. При проучването на раннохристиянска черква, 

разположена в седловината „Колото” на ската на „Кървавото” срещу 

„Кракра”, наред с другите находки е намерена и монета на император 



 19 

Аркадий (383-408 г.), която определя и времето на разрушаване на 

сградата – през V век. Със същия terminus post quem е и колективната 

находка от жилище № 1 на архитектурния комплекс при с. Голямо село, 

Дупнишко. Колективната монетна находка от м. „Полянски път” в с. 

Неделкова Гращица приключва с монети на императорите Аркадий (383-

408 г.) и Хонорий (393-423 г.). 

  Съвсем различна е ситуацията при светилището в Даскалово, чието 

разрушаване е причинено от вътрешно имперски религиозни причини. 

Според нумизматичния материал, разрушаването на светилището може да 

се отнесе към самия край на ІV в. Въпреки ранното проникване на 

християнството в територията на Пауталия, където е разположено 

светилището, езическата религия продължава да е достатъчно силна. Най-

късните монети, намерени в светилището в Даскалово, са отсечени в 

периода 383-395 г. – те са 159 екземпляра. При това количество монети не 

може да се говори за случайно попаднали или хвърлени по силата на 

инерцията след разрушаване на светилището. През 392 г. имп. Теодосий І 

издава своя „Цариградски едикт”, с който бива „забранено всяко 

проявление – било публично, било частно на езическия култ.” След този 

акт езическата религия е фактически забранена. Времето на разрушаване 

на светилището в Даскалово би трябвало да се търси непосредствено след 

или около това събитие. Към същия период се отнасят и най-късните 

монети, намерени при проучването на светилището на Зевс и Хера при с. 

Копиловци, Кюстендилско. 

  Terminus post quem на колективните монетни находки от селата 

Лиляч, Друмохар, Мазарачево, Сушица, Мърводол, град Сапарева баня са 

монетите на императорите Теодосий ІІ и Валентиниан ІІІ, сечени в 

периода 425-450 г. Повтаря се ситуацията от Пауталия, което препраща 

причините за укриването на находките към събитията от 40-те години на 

V в. При монетите от тържището в Кочериново отново най-късните са от 

периода 425-450 г. Изключая сондажните проучвания в „Чепрашлъко”, 
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територията на тържището не е археологически проучена, което не 

позволява категорични заключения. 

Само една от представените колективни монетни находки е с 

terminus post quem монетите на имп. Марциан (450-457 г.). Находката е без 

точно местонамиране, което не позволява правенето на някакви 

категорични заключения. Ако приемем, че броят на монетите в находката 

е коректен, то укриването й може да се свърже със събитията от началото 

на управлението на Марциан – 451 г., когато е и последното нашествие на 

хуните на Атила в Балканските провинции на империята.   

При монетните комплекси от проучванията на хълма „Кракра”, 

махала „Арбанас” на Радомир и колективната находка от с. Боснек, 

Пернишко най-късните намерени монети са от управлението на имп. Лъв І 

(457-474 г.). Като се вземе предвид и споменатата колективна находка от 

златни монети от с. Гоз, Брезнишко, районът на съвременният град 

Перник е засегнат от събития, станали по време на управлението на Лъв І. 

През 466-467 г. хуните на вожда Холмидак преминават Дунав и навлизат 

на юг от нея, като са спрени едва при Сердика. През 469 г. край Сердика 

се водят ожесточени борби между аланските наемници на империята и 

техният вожд Аспар и вождът на исаврите Терасикодиса – бъдещия 

император Зенон. Зенон е разбит и се спасява зад стените на града. 

Близостта на Сердика до територията, от която са разгледаните монетни 

комплекси и колективни монетни находки, дава основание техният 

terminus post quem да се свърже с тези събития. 

 

 Глава V: Късноантични монетни находки от долината на Средна 

Струма 

Глава пета е посветена на монетната циркулация по Средното 

течение на р. Струма. Обособени са четири части. Анализът е направен 

въз основата на обработката и идентификацията на 433 монети от 10 

археологически обекта, колективни монетни находки и единични 

екземпляри, които са локализирани по средното течение на р. Струма от 
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Кресненското дефиле да границата с Гърция и попадат в южната част на 

съвременната Благоевградска област. Информацията за намерените 

късноантични монети при проучването на обектите „Младежки дом” и 

Базилика № 3 в гр. Сандански и при археологическите проучвания в гр. 

Мелник са използвани за допълване на информацията. Концентрацията на 

археологическите обекти логично е в гр. Сандански, като значителен 

градски център в периода на късната античност, и близките му прилежащи 

територии. По своя статус археологическите обекти, чиито монети са 

включени в изследването, са с различен характер: на първо място това са 

античните и късноантични градове при днешните градове Сандански и 

Петрич; късноантичните селища при с. Ласкарево (викус на античния град 

при Сандански) и с. Кърналово, Петричко; раннохристиянската базилика 

при с. Микрево. Двете колективни монетни находки от района на гр. 

Сандански са без точно местонамиране и локализация.  

 

Част І: Анализ на колективните монетни находки от долината на 

Средна Струма 

В част първа са представени колективните монетни находки от 

Средното течение на р. Струма: от с. Кърналово, Петричко; района на град 

Сандански и базиликата в с. Микрево. Находките са подредени отново 

хронологично според техния terminus post quem. Описано е 

местоположението на обекта или селището, в което са намерени; 

разпределението на монетите според императорите, при които са 

отсечени; типовете монети; номинали; монетарниците. 

 Част ІІ: Анализ на единичните монетни находки от района на гр. 

Сандански 

 Както вече бе споменато, тежестта на изследването в глава пета 

пада върху монетната циркулация в късноантичния град при Сандански и 

района му. Представени са късноантичните монети от проучването на 
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обектите „Поща”, „Ловен дом”, Късноантична гробница-мавзолей, както и 

монетите, намерени в с. Ласкарево.  

 Част ІІІ: Единични монетни находки от района на гр. Петрич 

 Представени са късноантичните монети от археологическото 

проучване в местността Кожух при с. Рупите през 2007 г., случайни 

монетни находки от същото място от фонда на Регионален исторически 

музей – Благоевград и късноантичните монети, съхранявани във фонда на 

Градски исторически музей – Петрич. Начинът на представянето следва 

установения в предходните глави модел.  

Част ІV: Анализ и коментар 

Въз основа на представените в част първа, втора и трета 433 монети 

от колективни монетни находки и археологически комплекси по 

поречието на Средна Струма е направен обобщаващ анализ и коментар на 

късноантичния монетен материал. Според запазените изображения и 

надписи върху лицата, са разчетени 429 монети. От анализираните 

късноантични монети от Средното течение на р. Струма според типовете 

върху гърбовете си са разчетени 420 монети. Според статистическите 

данни най-сериозното натрупване на нумизматичен материал е 

засвидетелствано в периода 294-313 г. В конкретния случай трябва да се 

вземе под внимание фактът, че в този период се вместват по-голямото 

количество монети от колективните находки от с. Кърналово и Средното 

течение на р. Струма, както и от некрополите в Сандански. При 

изключването на тези монети от статистиката, картината на монетната 

циркулация е плавна, без особени натрупвания и с характерния за края на 

разглеждания период спад. 

Отново, както и при късноантичните монети от Горното течение на 

р. Струма и античния град Пауталия, доминацията на бронзовите 

номинали е категорична. Изключение са сребърна монета на имп. 

Диоклетиан (384-305 г.) от с. Ласкарево, златна монета – тремис на имп. 

Валентиниан ІІІ (425-455 г.) от землището на с. Черниче и златна монета – 

солид на имп. Лъв І (457-474 г.)  от землището на с. Крупник, местността 
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„Дрене”, както и колективна монетна находка от 5 златни монети, 

намерена при спирка Врачане, Благоевградско.  

При бронзовите номинали прави впечатление присъствието на 

тежките дореформени фолиси от периода 294-306 г., сечени преди 

редукциите от 307 г., както и монети с номинал Æ1 и Æ2, сечени в 

периода 348-395 г. преди изтеглянето им от циркулация. Тежките фолиси 

са 14 екземпляра. Те са намерени при проучването на обектите „Поща” и 

„Ловен дом” в гр. Сандански. От района на гр. Петрич са 8 от тези монети, 

като 4 са от колективната монетна находка от с. Кърналово и 4 са без 

точно местонамиране от района на античния град в местността „Кожух”. 

Редуцираните фолиси от периода 307-313 г. от коментираната територия 

са 171 бр.: 65 от колективната монетна находка от Средна Струма; 52 от 

находката при с. Кърналово; 26 от Късноантичната гробница – мавзолей, 

14 от обект „Ловен дом”, един от обект „Поща” в гр. Сандански; 7 от с. 

Ласкарево; 2 от античния град при с. Рупите, един от Мелник и 3 от 

района на гр. Петрич. 

Монетите от периода 313 (поредната редукция на фолиса) до 

346/348 г. (монетната реформа на Констанций ІІ и Констанс) са 145.  

Сравнително малко са монетите с номинал Æ2, сечени след 

реформата на Констанций ІІ и Констанс. Тези монети бързо излизат от 

употреба и след 354 г. за период от десетина години престават да се секат 

– една монета на Констанс е от колективната находка от района на гр. 

Сандански; 3 на Констанций ІІ от проучването на обект „Поща” в града и 

една монета също на Констанций І – е от района на гр. Петрич. 

От въведения от Юлиан ІІ през 361 г. голям номинал, който повтаря 

параметрите на диоклетиановия фолис, в разгледаните колективни и 

единични монетни находки има само един екземпляр от района на гр. 

Петрич. Малко са монетите с номинал Æ2 от периода 364-395 г. – три от 

тях са намерени при археологическите проучвания на обект „Поща” и 

една е от района на гр. Петрич. 
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След 383 г. преобладаващото количество монети е с номинал Æ3 и 

Æ4, като от началото на V век параметрите на двата номинала стават 

почти неразличими. Съотношението между двата номинала Æ4 и Æ3 след 

383 г. в изследваната територия е 24 към 4 монети. 

 Индикациите на монетарниците са запазени при 333 монети, като 50 

от тях са отсечени в западните и централни ателиета на империята и 283 в 

балканските и източни монетарници. 

При включените в изследването колективни монетни находки се 

очертават няколко събития, повлияли върху тяхното трезориране и 

укриване.  

През 316 г. между императорите Константин І (306-337 г.) и 

Лициний І (308-324 г.) започва първата гражданска война. След победата 

на Константин І към неговите владения се присъединява цялата западна 

част на Балканския полуостров – Македония, Илирия, Дардания, Гърция, 

части от Мизия. От Балканите във владение на Лициний остава само 

провинция Тракия. При две от представените колективни монетни 

находки – от с. Кърналово, Петричко и от Средното течение на р. Струма 

terminus post quem са монетите на Константин І и Лициний І, отсечени в 

периода 313-317 г. Най-късните монети и при двете находки са сечени 

преди 1 март 317 г., когато след приключването на Първата гражданска 

война между Константин І и Лициний І в Сердика двамата августи 

провъзгласяват за цезари синовете на Константин І – Крисп (317-326 г.) и 

Константин Млади (317-340 г.) и сина на Лициний – Лициний Млади (317-

324 г.), като по този начин се утвърждава наследствения принцип за 

предаване на властта. 

   С отгласа от поражението и смъртта на имп. Валенс (364-378 г.) при 

Одрин през 378 г. и последвалото готско опустошение на Тракия може да 

се свърже колективната монетна находка от района на гр. Сандански с 

terminus post quem 378 г.  
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Двете колективни монетни находки от раннохристиянската 

базилика в с. Микрево с terminus post quem 474 г. и 476 г. определят най-

ранния възможен период за изграждане на базиликата. 

Монетите от археологическите проучвания в град Сандански вървят 

плавно до средата на V век и след това с прекъсване от около 50 г. 

монетната циркулация се възстановява в началото на VІ в. Монетите от 

обектите „Ловен дом” и „Гробница – мавзолей” определят периода на 

използване на некрополите, като горната граница на погребенията при 

първия некропол достига до 355 г., а при гробницата – мавзолей – до 335 

г.  

Монетите от археологическите разкопки в местността „Кожух” и 

единичните монети от района на античния град на този етап от 

проучванията приключват до края на ІV – нач. на V в. Въз основа на 

стратиграфските данни и намерените монети на обект „Теракотена 

работилница” се фиксират четири етапа на съществуване, като четвъртият 

се вмества в хронологическите граници на изследвания период – кр. на ІІІ 

– кр. на ІV в., като най-късните монети са датирани в периода 388-395 г. 

Причината за поредното опожаряване може да се търси в събитията около 

388-391 г. – недоволството на готските федерати, заселени в провинция 

Македония. 

 

 Заключение 

Анализите в изследването са направени въз основа на обработката и 

идентификацията на 11 184 късноантични монети от колективни монетни 

находки, единични екземпляри от археологически обекти и с точно 

местонамиране. 

По своя статус археологическите обекти, чиито монети са включени 

в изследването, са с разнообразен характер:  

 основният градски център Пауталия, в чиято градска територия до   

края на ІІІ в. влиза по-голямата част от изследвания регион (без 

поречието на Средна Струма);  
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 късноантичният град Германия при Сапарева баня; 

 античните и късноантични градове при днешните Сандански и 

Петрич; 

 късноантични селища – обектите в с. Боснек; селището на хълма 

„Кракра”; Голямо село, Дупнишко; с. Ласкарево; с. Кърналово, 

Петричко; 

 вили – обектите в квартал „Бела вода” на Перник и с. Кралев дол; 

 късноантични крепости – при с. Сушица, Кюстендилско; с. Долно 

Церово, Благоевградско; 

 тържища – обектите в махала „Арбанас” на Радомир и квартал 

„Бараково” в гр. Кочериново; 

 некрополи – колективната монетна находка от с. Неделкова 

Гращица, Кюстендилско, „Ловен дом” и „Гробница – мавзолей” в 

Сандански;  

 светилища – обектът в кв. „Църква” на град Перник; 

 базилики – в квартал „Струмско” на Благоевград и с. Микрево.  

Включените обекти са разпределени хармонично върху 

изследваната територия и дават добра представа за монетната циркулация 

и разпространението на отделните типове монети. За пълнота на 

изследването е ползвана информацията за намерени колективни монетни 

находки, отразена в Бюлетините на Археологическия институт и сп. 

„Археология”. 

Според запазените изображения и надписи върху лицата, са 

разчетени 4642 монети. От проучените 11 184 късноантични монети от 

Горното и Средно течение на р. Струма според типовете върху гърбовете 

си са разчетени 6381 монети. 

Изображенията върху лицевата и опаката страна на монетите са 

коментирани в нумизматичната литература и следват принципите на 

късноантичното монетосечене. Тенденцията на последователно 

доминиращи типове върху реверсите на монетите, наложена окончателно 
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от Константин І (306-337 г.) след 324 г. улеснява датирането и изводите, 

свързани с хронологията на събитията.  

От разгледаните монети при отделни екземпляри се установиха 

нови моменти в изображенията и надписите, които не са отразени в 

литературата досега: 

 При монети на Максимиан Херкулий (286-310 г.) от обекта в 

махала „Арбанас” на гр. Радомир от типа CONCORDIA 

MILI/TVM с изображение на императора и Юпитер, отсечени в 

монетарницата на Хераклея през 295-296 г., надписът върху 

аверса им е IMP C MA MAXIMIANVS PF AVG, за разлика от 

характерния за този тип, монетарница и период на отсичане IMP 

C MA VAL MAXIMIANVS PF AVG; 

 При монета на имп. Константин І от колективната монетна 

находка от Средното течение на р. Струма от типа IOVI 

CONSERVATORI AVGG NN, отсечена през 312-313 г. във втора 

(В) официна на монетарницата на Тесалоника изображението 

върху лицето е глава на императора с лавров венец. Според 

информацията, дадена в RIC VI за монетосеченето на 

Константин І, втората официна на монетарницата в Тесалоника 

сече монети с изображение върху лицата си на бюст на 

императора с лавров венец, ризница и мантия; 

 Върху лицето на монета на имп. Лициний І (308-324 г.) от 

колективната находка от с. Кърналово, Петричко от типа GENIO 

AVGVSTI, отсечена през 309-311 г. в монетарницата на Сисция, 

е представен бюст на Лициний І с лавров венец, ризница и 

мантия. Според информацията в RIC VІ върху реверса на 

монетата би трябвало да е изобразена глава на императора с 

лавров венец. Явно в монетарницата на Сисция са сечени монети 

и от двата варианта; 
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 Монета на имп. Теодосий І (379-395 г.) от обект „Дом на 

политическата просвета” в Кюстендил е с вотивен надпис върху 

реверса си VOT X MVLT XV. Отсечена е в монетарницата на 

Аквилея. Според RIC VIII и LRBC този тип монети се секат само 

за Валентиниан ІІ, но както показва нашата монета такива 

сечения съществуват и за Теодосий І; 

 Монета на имп. Хонорий (393-423 г.) от Колективна монетна 

находка от Кюстендил от типа Кръст в лавров венец и надпис 

CONCORDIA AVG върху реверса си, отсечена в 

Константинополската монетарница през 402-408 г., е вариант на 

описаната в LRBC. При отбелязаната в LRBC монета 

комбинация на надписите върху лицето и гърба е DN 

HONORI/VS PF AVG / CONCOR/DIA AVG. При нашата монета 

надписите са следните: НONORIVS PF AVG/ CONCORDIA 

AVG; 

 Върху реверса на монета на имп. Марциан (450-457 г.) от 

колективната монетна находка от с. Боснек на монетарницата на 

Константинопол, е изобразен кръст във венец. Върху лицето й се 

чете част от името на императора (DN MAR...), което не оставя 

съмнения за принадлежността й. Медни монети с такова 

изображение са характерни за монетосеченето на Теодосий ІІ и в 

по-редки случаи – за Валентиниан ІІІ. Вероятно нашата монета е 

отсечена в самото начало на управлението на Марциан, като е 

използвано монетно ядро на монета на предшественика му – 

Теодосий ІІ. 

Установяване на нови варианти в изображенията и надписите на 

монетите е принос на това изследване. 

  От проучените монети от Горното и Средно течение на р. Струма 

седем са варварски подражания на монети на Константин І от типа 

VICTORIAE LAET/AE/ PRINC PERP с изображение на две Виктории, 
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прави, държащи щит с надпис VOT PR върху олтар с различна степен на 

варваризация. Този монетен тип е характерен за периода 318-319 г. и се 

сече в западните и централни монетарници, като на Балканите са 

разпространени най-вече екземплярите на Сисция. Сеченето на тези 

имитации е почти синхронно с оригиналните и е дело на германските 

племена. При голяма част от тях легендите върху лицето и гърба на 

монетите са представени с неясни знаци, а изображението на богините е 

толкова схематично, че е трудно разпознаваемо. Монетите са намерени в 

Кюстендил (2 бр.), махала „Арбанас” на гр. Радомир (3 бр.), „Тържището” 

в кв. „Бараково” на Кочериново (1 бр.) и с. Габрене, Петричко (1 бр.). Като 

тегло тези монети са в рамките на едно нормално отклонение, с тенденция 

за неговото намаляване. Явно тези монети са циркулирали безпроблемно 

наред с техните прототипи, както е видно от присъствието им в 

колективни находки и археологически обекти с различен характер. 

Марките на монетарниците са запазени при 1725 монети, като 339 

от тях са отсечени в западните и централни ателиета на империята и 1386 

в балканските и източни монетарници. Спрямо монетарниците си тези 

монети се разпределят: 

От Западна и Централна Европа: 

 Сисция – 233 бр.; 

 Рим – 62 бр.; 

 Аквилея – 23 бр.; 

 Тицинум – 8 бр.; 

 Арл – 5 бр.; 

 Трир – 5 бр.; 

 Лугдунум – 3 бр. 

От Балканите: 

 Тесалоника – 547 бр.; 

 Константинопол – 220 бр.; 

 Хераклея – 202 бр.; 

 Сирмиум – 14 бр.; 
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 Сердика – 2 бр. 

От Азия: 

 Кизик – 251 бр.; 

 Никомедия – 92 бр.; 

 Антиохия – 41 бр. 

От Северна Африка: 

 Александрия – 17 бр. 

 

С преместването на центъра на Римската империя на изток, особено 

след създаването на новата столица Константинопол, преимущественото 

разпространение на монети, сечени в монетарниците на Балканите и Мала 

Азия по поречието на Горна и Средна Струма е съвсем логично.  

Подобно съотношение е характерно за територията на съвременна 

България и е засвидетелствано при проучването на монетите от с. Одърци 

(58 спрямо 10 бр., като преимуществото е в полза на ателиетата в 

Константинопол и Кизик); с. Копривлен (25 спрямо 2 бр. с преимущество 

на монетите, сечени в Константинопол); с. Роман, Софийско (122 спрямо 

38 с преимущество на монетите на Тесалоника и Константинопол); 

некропола на Августа Траяна (209 спрямо нито една монета от 

централните и западни монетарници); находката от язовир Тича; 

Марцианопол (42 спрямо 3 монети); Плевен – антична Сторгозия, Улпия 

Ескус, с. Казачево, Ловешко и др.  

Принципът на разпространение на монетите в територии, близки до 

действащите монетарници, се наблюдава и при находки и монетни 

комплекси от други части на римската империя. При колективните 

монетни находки от античния театър в Стоби и с. Цървулево, Щипско в 

Република Македония преобладават монетите, отсечени в монетарниците 

на префектура Илирик с преимущество на тези от Тесалоника. В 

находките от Голямо Градище (ант. Pincum) в Северна Сърбия на р. 

Дунав, Виминациум (с terminus post quem 375 г.), Чукарица, Белградско 

преобладаващи са монетите на Сисция и Тесалоника. При друга находка 
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от монети на Констанс и Констанций ІІ от Виминациум доминацията е на 

монетите на Тесалоника, следвани от тези на Сисция. При находката от с. 

Миокус на р. Сава, Северозападна Сърбия, близо до Сремска Митровица 

(ант. Сирмиум) монетите на Сисция и Тесалоника са по 24 бр., следвани 

от сечените в Сирмиум – 22 бр.  

В общ план в изследваната територия категорично преобладават 

монетите, отсечени в монетарницата на Тесалоника, която е и най-близко 

разположената. Присъствието на монети на отдалечените монетни 

ателиета на Западна Европа е характерно за началото на разглеждания 

хронологически период. Изключение е монетарницата в Рим, чиито 

монети, сечени в периода 408-455 г., са добре представени в района. 

Подобно е положението и при монетите от колективната находка от с. 

Брестовица, Пловдивско, колективните находки от района на Шумен, 

археологическия комплекс „Южен парк – Лозенец”. 

Въпреки близостта на монетарницата на Сердика, нейните монети 

са само 2. Сердикийската монетарница сече монети в началото на 

разглеждания период от 303 до 308 г., като основното й предназначение е 

сеченето на златни и сребърни монети. 

Монетите на Сисция, разположена в централните територии на 

империята в Панония, са традиционно добре представени, особено в 

периода 364-378 г., когато дейността на монетарницата е много активна и 

действат четири официни. От общо 233 монети, сечени в Сисция, 102 са от 

периода 364-378 г. Към средата на ІV в. диоцезите Дакия, Македония и 

Панония образуват префектура Илирик. Двете активно действащи 

монетарници на територията на префектура Илирик са Тесалоника и 

Сисция и именно тяхната продукция е преобладаващата върху 

разглежданата територия. След 20-те години на V в. ситуацията се 

променя – монетарницата в Сисция престава да функционира. 

Значителното присъствие на монети на Кизик е в пряка връзка със 

солидното му бронзово монетосечене, особено след 378 г.  
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Монетите на Тесалоника, Хераклея, Константинопол и Никомедия 

са сравнително хармонично разпределени спрямо общия брой монети в 

подпериодите.   

При проучването са установени някои различия при изписванията 

на монетарниците и допълнителните знаци. 

 В монетния комплекс от обект „Взаимно училище” има една 

постумна монета на Константин І, отсечена в монетарницата на 

Хераклея. В LRBC знакът на монетарницата в Хераклея за този 

период е SMHA. При нашата монета зад означението на официната 

(А) има поставена точка – SMHA∙; 

 При монета на имп. Валенс (364-378 г.) от колективната находка от 

с. Лиляч от типа SECVRITAS REIPVBLICAE с Виктория, отсечена 

в монетарницата на Аквилея през 367-375 г., допълнителният знак 

на монетарницата е звезда в полето в дясно върху реверса на 

монетата. Според LRBC № 1033 звездата е в лявото поле; 

 Монета на Теодосий І (379-395 г.) от колективната находка от с. 

Лиляч, Кюстендилско от типа GLORIA ROMANORVM 

(Императорът с лабарум и пленник) е отсечена в първа официна на 

монетарницата в Тесалоника.  Според LRBC монетарницата на 

Тесалоника сече тези монети за Теодосий І във втора (В) и четвърта 

(Δ) официна;  

 Монета на Теодосий І от колективната монетна находка от 

Кюстендил от типа GLORIA REIPVBLICE с лагерна порта, който се 

сече в периода 383-392 г. само в монетарницата на Тесалоника, е 

отсечена в третата официна на монетарницата. Според LRBC 

монетите на Теодосий І се секат във втора (В) и четвърта (Δ) 

официни. Третата официна сече монети с името на Аркадий. Но 

според представената монета явно и в нея са сечени монети с името 

на Теодосий І;  

 При монета на Теодосий ІІ (402-450 г.) от колективната монетна 

находка от обект „Дом на съветите” в Кюстендил, отсечена в 
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монетарницата на Никомедия в периода 425-450 г., официната е 

втора (В), което не отговаря на информацията, дадена в LRBC, 

според която втората официна на Никомедия сече монети до 408 г.; 

 При монети на Теодосий ІІ от от колективната монетна находка от 

обект „Дом на съветите” в Кюстендил и находката от базиликата в 

с. Микрево от типа на Кръст в лавров венец, отсечени в 

монетарницата на Кизик, запазеното означение на официната е В 

(втора). Според LRBC през този период в монетарницата на Кизик 

действува една официна – А, докато втората приключва дейността 

си през 425 г. Последните два случая не са изолирано явление и са 

регистрирани и при други монетни находки; 

 При монети на имп. Марциан (450-457 г.) от колективната находка 

от с. Боснек има разминаване между типовете монограми на 

императора и монетарниците, в които те са отсечени.  

 Проучването на монетната циркулация през късната античност в 

Горно и Среднострумския район недвусмислено показва нарастващата 

инфлация, особено от края на ІV в., която намира своето обяснение в 

общата икономическа криза, обхванала Римската империя. Графично 

представените стойности на количеството монети в отделните подпериоди 

показват динамиката на постъпление на паричната маса по поречието на 

Струма. Вижда се постепенното нарастване на монетната маса след 324 г., 

за да достигне пика си в периода 378-395 г. Най-големите спадове се 

отнасят за периодите 313-324 г. и след 408 г., като монетната циркулация 

след 474 г. заглъхва. През V в. поречието на р. Струма става арена на 

военни конфликти и вътрешноимперски противоречия, които неминуемо 

се отразяват и върху монетната циркулация. През втората половина на V 

в. тя постепенно затихва, като хиатусът е в продължение на 30-40 години 

(до началото на VІ в.). Причините за това явление може да се търсят в 

икономическата разруха след поредицата варварски нашествия и 

тоталното обезценяване на бронзовия номинал. Не трябва да се 

пренебрегва и фактът, че в обръщение продължават да бъдат износени и 
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заличени монети. Стабилизирането на бронзовите номинали е и основната 

цел на реформата на имп. Анастасий през 498 г., след което 

късноримските бронзови порични знаци се заменят с ранновизантийския 

фолис и неговите подразделения. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Втората част на изследването (Приложения) включва Каталог на 

1222 монети. Каталогът е подреден общо хронологично, като са включени 

само част от изследваните монети – тези, при които максимално пълно е 

запазена информацията. В 42 таблици монетите са представени по обекти 

и находки, като са разпределени по владетели, типове изображения и 

монетарници. По този начин се получава максимално пълно засичане на 

информацията. 

В представените графики са показани пиковете на натрупване на 

монетите, разпределението им по монетарници и присъствието на 

продукцията на последните по подпериоди. 

Изследването завършва с карти и 14 табла със снимки на 273 

монети. 

 

Справка за научните приноси: 

1. Предложеното изследване като първо по рода за района на Горното и    

Средно течение на река Струма  в периода 294-498 г. е изградено на 

базата на 11 184 обработени монети, които включват монетите  от 23 

колективни находки и 24 археологически обекта; 

2. Установени са нови варианти на изображенията и надписите върху 

лицето и опакото на монетите; 

3. Регистрирани са нови варианти на изписването името на 

монетарниците; 

4. Представените графики нагледно показват динамиката на 

историческите и икономически процеси; 
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5. Чрез анализ на събрания емпиричен материал е направена 

характеристика на снабдяването на разглеждания регион с 

продукцията на отделните монетни ателиета в Късната Римска 

империя; 

6. Анализът на монетите допълва историческите извори за събитията в 

разглеждания район и хронологическия период от края на ІІІ до края 

на V век, като някои от общоприетите представи за историческите 

събития могат да претърпят корекции, базирани на конкретния 

нумизматичен материал. 
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