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Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита на заседание на 

катедрения съвет на катедра „История и археология“ при Факултет „Хуманитарни 

науки“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, проведено на 

11.06.2014 г. 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 04.10.2014 г. от.......часа в 

зала.............., корпус......................на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“ на открито заседание на научното жури. 

 

 

 

 

Дисертационният труд се състои от заглавна страница, съдържание, увод, четири 

глави, заключение – резюме на получените резултати и направените основни изводи, 

списък на използваната литература, списък на съкращенията и три каталога. 

 

 

 

 

Общият обем на труда е 668 страници, от които 430 страници текст и 238 

страници каталог. 

 

 

 

 

 

Материалите по процедурата са на разположение на интересуващите се в 

катедра „История и Археология“ при Факултет „Хуманитарни науки на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“, гр. Шумен. 

 

 



Съдържание на дисертационния труд 
 

Монетите на един град са автентични исторически извори за неговата история, 

икономика, култура, религия и политика. 

Гръцките колонии са най-рано възникналите културни и икономически центрове 

с градски институции на територията на днешна България. В тези градове 

монетосеченето е с вековни традиции.От четирите елински политии Аполония, 

Месамбрия, Одесос и Дионисополис, секли свои монети през къснокласическия и 

елинистическия период,досега цялостно е проучено само това на Месамбрия от проф. 

д.и.н. Иван Карайотов. 

В съвременната българска и чужда специализирана литература липсва цялостно 

и задълбочено изследване върху монетосеченето на Дионисополис. До този момент 

съществуват само публикации, които акцентират върху отделните периоди от 

продължилото над шест века полисно монетосечене, или върху отделни екземпляри 

дионисополски монети, с които авторите разполагат. 

Изборът на темата на изследването е мотивиран преди всичко от липса на 

подобна разработка.Задълбоченият преглед на нумизматичната литература показва 

откъслечни, анахронични и трудно достъпни публикации на чужди, основно румънски, 

автори, което създава значителни трудности при работата по проблема. 

Липсата на задълбочено и цялостно проучване върху монетосеченето на 

Дионисополис създаде погрешно впечатление за едно сравнително късно започнало и 

скромно монетосечене, сравнено с това на съседните западнопонтийски градове. 

Втората теза, към която се придържат както чуждите, така и българските автори 

е, че след похода на проконсула на Македония Марк Торенций Варон Лукул в Тракия 

(72-71 г. пр.Хр.), при който били превзети последователно всички западнопонтийски 

градове, Дионисополис преустановява своето автономно елинистическо монетосечене 

и след продължителен хиатус, през 138 г. сл. Хр. започва провинциалното римско 

монетосечене на града.  

Съществуват и много други неточности, както и пропуски при публикуването на 

дионисополските монети през годините. 

Най-чести са неправилните датировки на монетните емисии и погрешното 

идентифициране на божествата и техните атрибути, изобразени върху монетите. 



Oграниченият нумизматичен материал, с който авторите на предишните 

публикации разполагат, е причина за неточната хронологическа систематизацияна 

известните им екземпляри дионисополски монети, както и за коректно анализиране на 

възникването и продължителността на монетосеченето на Дионисополис. 

С настоящото изследване ще се опитаме да коригираме допуснатите неточности 

и да запълним пропуските по избраната проблематика. 

Основна цел на изследването е събирането и анализирането на сечените в 

Дионисополис видове и типове градски монети в периода от IV в. пр.Хр. до средата на 

III век сл.Хр. и тяхното хронологическо систематизиране.За постигането ѐ бе 

необходимо да си поставим и решим няколко приоритетни задачи: 

 

- Да се направи сравнителен анализ на данните от нумизматичния материал и 

епиграфските паметници, касаещи проучвания период;  

- Данните от нумизматичните и епиграфските паметници да бъдат анализирани 

като единна изворова база и въз основа на тях да бъде дадена коректна 

датировка на монетните емисии, като бъдат подредени по хронологичен ред на 

отсичане;  

- Да се направи анализ на контрамаркираните и пренасечените в дионисополската 

монетарница собствени и чужди градски и владетелски скитски бронзови 

монети, с цел установяване на тяхната относителна хронология на отсичане и 

период на контрамаркиране и пренасичане.  

- Да се изработи каталог на известните досега градски монети, сечени от управата 

на Дионисополис в периода от IV в. пр. Хр. до средата на III век сл. Хр. с 

техните пълни метрични данни и местонамиране. 

 

Изворовата база включва основно нумизматични и епиграфски 

паметници.Изследването обхваща както известните до настоящия момент 

дионисополски монети, така също и няколко нови непубликувани монетни типа, 

десетки нови варианти и голям брой непубликувани монетни печати. 

В методологично отношение ще използваме няколко линии на анализ:  

 

1. Синхронен анализ на нумизматичните и епиграфски паметници;  

2. Иконографски и стилов анализ на монетните изображения;  

3. Палеографски анализ на монетните легенди;  



4. Сравнителен метод;  

5. Метрологическо-статистически метод. 

 

Териториалният обхват на изследването включвапредполагаемата територия 

на античния Дионисополис и селищата от околностите му. 

Проучваната площ е четири пъти по-голчма от територията на днешната 

Община Балчик. 

Повече от половин век тази земя е основно в територията на днешна България, 

което ни дава по-лесен достъп до археологически материали и проучвания. За 

съжаление по време на румънската окупация (1913-1916; 1919-1940 година) много 

нумизматични и епиграфски паметници, касаещи разглеждания проблем, са били 

изнесени от България. 

 

Хронологическият обхват на изследването обхваща периода от IV век пр.Хр. 

до средата на III век сл.Хр. Долната граница бележивъзникването на автономното 

дионисополско монетосечене.Горната граница е фиксирана в периода науправлението 

на император Гордиан III (238-244 г. сл.Хр.), когато зачестилите варварски 

нашествияслагат край на дионисополското монетосечене. 

Голямото културно-историческо значение на градските монети се изразява в 

това, че със своите многобройни и разнообразни типове ни дават сведения за 

различните религиозни култове на съответните градове, за устройваните в тях спортни 

и гладиаторски игри, за големите обществени здания, за знаменити произведения на 

голямата пластика, за различни исторически личности и събития, на които те са 

съвременици и най-вече за периодите както на икономически разцвет, така и на тези на 

криза и упадък.  

Именно необходимостта от обогатяване на нашите знания за миналото на 

Дионисополис налага изработването на цялостен корпус на неговото монетосечене, 

продължило цели шест века. 

Задачата, която е изпълнена в първа глава, е да се осмислят и анализират 

пълноценно всички аспекти на монетосеченето на Дионисополис през автономния 

(предримски) и провинциалния (римски) период на полиса в историческия, 

политическия и икономическия контекст, в който то е реализирано. Главата е 

реализирана на двадесет и пет страници. 



Разгледани са основните извори (писмени и епиграфски), в които се споменава 

античният Дионисополис, изследванията на български и чужди учени, както и 

археологическата ситуация в днешния град Балчик (античния Дионисополис). 

Основният акцент е поставен върху комплексния подход на изследване на 

събрания нумизматичен материал и епиграфските паметници, открити до момента на 

изследването. Това позволи да бъдат направени много важни изводи за политическото, 

културното и икономическото развитие на Дионисополис през елинистическия и 

римския период, както и да се запълнят някои празнини в историята на древния полис. 

Втора глава „Автономно бронзово монетосечене“ е развита на двеста и четири 

страници. Състои се от девет параграфа, в които са засечени всички вектори на аналилз 

за постигане на две от задачите на изследването: да бъде дадена коректна датировка на 

автономните монетни емисии, като бъдат подредени по хронологичен ред на отсичане 

и установяване на периодите на контрамаркиране и пренасичане, както и възможните 

причини за прилагането на двата метода. 

В първия параграф – „Преглед на проучванията“, е направен обзор на всички 

публикации по проучваната тематика. Отбелязани са приносите на всеки един от 

авторите, работили по проблема, изложени са техните хипотези в няколко направления: 

монетни типове и стил на изработка, хронология на автономните дионисополски 

монети и контрамаркирани и препечатани монети в и на Дионисополис. 

Проблемът за съществуващите номинали на автономните монети на 

Дионисополис почти не е засегнат в разглежданите публикации. Авторите упоменават 

само метричните данни на публикуваните от тях монети.Досега никой не е проучвал 

какви и колко номинала сече дионисополската монетарница през отделните периоди на 

дейността си.В кой период кой номинал е основен и кой – негово подразделение и има 

ли паралелна употреба на различни номинали в Дионисополис през разглеждания 

период.Поради ограничения брой екземпляри, с които авторите разполагат, подходът 

им е оправдан. 

В разгледаните дотук трудове колективни находки, съдържащи автономни 

дионисополски монети, открити в руините на елинския полис или в близките му 

околности, не са упоменати.Голямата научна стойност, която притежават тези находки 

не е използвана, тъй като никой до настоящия момент не ги е проучвал.Колективните 

находки с дионисополски автономни бронзови монети са от съществено значение, тъй 

като представляват моментна извадка от градската монетна циркулация и ясно 



отразяват монетарната политика, провеждана от управата на полиса към момента на 

трезориране на съответната находка. 

От направения подробен преглед става ясно, че автономното бронзово 

монетосечене на Дионисополис до настоящия момент не е проучено задълбочено и 

цялостно.Базирайки се на голямото количесто нумизматичен материал, който лично 

обработихме, проучените колективни находки с дионисополски монети, както и 

големия брой епиграфски паметници, свързани с разглеждания период, се помъчихме 

да поставим въпроса на една нова спрямо предишните изследвания методическа 

основа. За установяване на относителната хронология на началото на монетосеченето 

на полиса, както и на всеки отделен тип дионисополски автономни монети, предлагаме 

един комплексен метод на изследване, който включва: групиране на монетните типове 

по магистратски монограми, с които са сигнирани; стилово групиране на монетните 

емисии без магистратски означения; характеристика на всеки отделен тип по 

отношение на отделните му варианти на изображенията; видове допълнителни 

символи; общ брой на екземплярите; брой на монетните печати; сравняване на 

метричните параметри и характеристика на всеки отделен тип; общ брой на 

контрамаркираните в Дионисополис монети; процентно съдържание на монетите 

според тяхната принадлежност – собствени или чужди; общ брой на препечатаните 

монети; типове чужди монети, препечатани със съответния дионисополски тип; 

процентно съдържание на всеки отделен тип препечатки в общия брой на 

идентифицираните препечатани монети; хипотетична възстановка на относителната 

хронология и последователност на дейностите контрамаркиране и препечатване, 

извършени в дионисополската монетарница през елинистическата епоха; синхронен 

анализ на легендите на дионисополските монети с техните палеографски особености и 

големия брой епиграфски паметници, открити в Балчик. 

При анализа на колективните находки отчитаме мястото на откриване на 

находката и отстоянието му от антинчния Дионисополис; какви типове дионисополски 

монети съдържа находката и какви типове чужди монети; от какви варианти на типа са 

монетите и в какво съотношение се намират те; какво е съотношението между броя на 

донисополските и броя на чуждите монети в находката; какво е състоянието на 

износеност на дионисополските монети и чуждите монети в находката. 

Задачата, която е поставена във втория параграф, е да се направи опит за 

коригиране на допуснатите хронологически неточности относно определяне на 

относителната датировка на въсникването и началните етапи на автономното 



монетосечене на Дионисополис, както и да се отговори на въпроса кой е най-ранният 

монетен тип на полиса. 

Разгледани и анализирани са основните извори за основаването на елинското 

поселение и постепенното му прерастване в полития (град държава) със собствена 

територия, конституция и монетосечене. 

Проучени и анализирани са хипотезите за определяне на относителната 

датировка на възникването на автономното монетосечене на Дионисополис в 

публикациите на изследователите, работили по проблема. 

След критично и прецизно прилагане на метода за синхронен анализ на 

нумизматичния материал, събран до момента на изследването и съществуващите 

епиграфски паметници се установи, че през IV век пр. Хр. Дионисополис е напълно 

изграден полис с функциониращи институции и свое монетосечене. Базирайки се на 

състава и състоянието на колективните находки, открити в околностите на Балчик, 

съставени от монети на Филип II и Александър III и Дионисополис от една страна и 

находките, съставени от монети на Лизимах (негови типове с негови легенди) и 

автономни дионисополски (от нововъведените в началото на III век пр. Хр. типове) 

монети от друга, установихме, че първите автономни монети на Дионисополис са от 

типа: аверс – „глава на Дионис с бръшлянов венец в профил надясно“; реверс – „грозд“ 

и демотикон ΔIONYΣ, без монограм. Ориентири за относителната датировка на 

монетите от този най-ранен дионисополски тип са и резултатите от сравнителния 

анализ на фактурата (форма на монетните ядра, начин на изработка, стила и 

палеографските особености)с фактурата на най-ранните монети на Одесос и 

Месамбрия. 

Достигналите до нас голям брой екземпляри от този най-популярен 

емблематичен дионисополски тип носят белезите на типични търговски монети. 

Успяхме да издирим и обработим триста и шестдесет екземпляра от този тип.Големият 

брой печати (12 аверсни и 19 реверсни), с които са отсечени проучените монети, 

показва, че това са най-масово сечените (дълги и обемни емисии) и най-

разпространените автономни монети на Дионисополис. 

Основният изовд от направените анализи и приведения доказателствен материал 

е, че по време на македонската инвазия в Тракия, елинската колония Дионисополис има 

свое автономно монетосечене, започнало десетилетия по-рано (вероятно през първата 

половина на IV век пр. Хр.). 



В трети параграф е разгледан детайлно иконографският репертоар на елинския 

полис Дионисополис, като се следват няколко основни линии на анализ: автономните 

монети като трайни носители на информация за официалните религиозни култове и 

като елементи на политическия, икономическия и културния фон на епохата. 

Характерно за автономното монетосечене на западнопонтийските полиси е, че 

иконографията на монетните им типове в основни линии пресъздава гръцки, източни и 

местни божества и герои.Този факт не се дължи на прекалената религиозност на 

жителите на градовете, а на обстоятелството, че тези сюжети са общоприети и носят 

послания, лесно разбираеми от всички.Върху монетите се изобразяват най-често 

култовите статуи или се отразява представата на гражданите за външния вид на даден 

бог.Преобладават изображения на божества, които се радват на особена почит в 

съответния град.Автономните монети са едни от най-показателните и трайни носители 

на информация за официалните култове в елинските полиси.На конвенционалните 

изображения върху монетите не трябва да се гледа единствено като носители на 

религиозни послания, а и като на декоративни и естетически елементи, съзвучни с 

културния фон на епохата. 

Повечето изображения на божества върху аверсите на автономните монети на 

Дионисополис са с идентична иконография като на монетите от континентална Гърция 

и Мала Азия и идентификацията им е лесна.Съществуват обаче и случаи, при които 

трудно може да се каже кой бог виждаме на монетите. 

Иконографският репертоар на дионисополската монетарница през целия 

петвековен период на регулярно автономно монетосечене и броят на монетните типове 

постоянно се увеличава, като достига най-големия си разцвет през II век пр.Хр. Тогава 

в градската монетарница се отсичат осеммнадесет различни монетни типа (12градски и 

6 владетелски). 

Изображенията върху дионисополските монети могат условно да се разделят на 

две големи групи.Към първата могат да се отнесат изображенията, свързани с 

икономиката на Дионисополис. Това са боговете Дионис, Деметра, Хермес и техните 

атрибути. 

От голямото типово разнообразие на тази група разбираме, че преобладаваща 

роля в икономиката на полиса имат селското стопанство с неговите основни отрасли 

земеделие и лозарство и търговията със зърнени храни. 

Към втората група можем да отнесем монетите с изображения на Кибела, 

Диоскурите, Херакъл, Великия бог и техните атрибути.Тези изображения представят 



най-почитаните култове в Дионисополис от втората половина на III век пр.Хр. до края 

на елинистическата епоха. 

Често откриваните в Балчик и неговите околности монети, изобразяващи 

Понтийската майка на боговете (Кибела) са доказателство, че през III век пр.Хр. в 

елинския полис навлиза култът към фригийската богиня.Автономните монети с 

изображения на Кибела върху аверса и реверса, сечени в периода от началото на II век 

пр.Хр. до края на I век пр.Хр. са от най-големия градски номинал – потвърждение, че 

култът на богинята се радва на голяма почит в полиса.Безспорно доказателство за това 

е откритият през 2007 година в Балчик храм Метроон. 

До настоящия момент във всички български и чуждестранни статии и научни 

съобщения, в които се описва този популярен автономен дионисополски тип, богинята 

е погрешно идентифицирана като Деметра. 

След като систематизирахме по относителна хронология на отсичане 

многобройните дионисополски монетни типове, установихме, че през III век пр.Хр. в 

елинския полис, освен старите култове на Дионис, Деметра и Персефона, се появяват и 

нови.Изображенията на атрибутите на Кастор и Полидевк върху монетите, отсечени в 

Дионисополис през II век пр.Хр., са доказателство, че култът им е на почит в полиса. 

Херакъл е почитан като покровител на градовете и на хората, които имат нужда 

от помощ в борбата с неправдата.Автономни монети от голям номинал с изображение 

на неговия основен атрибут – ропалон, поставен върху реверса, започват да се секат в 

Дионисополис през III век пр.Хр. През следващия (II пр. Хр.) век върху аверса на 

монетите от среден номинал се появява главата на героя, а неговият ропалон, изправен 

в средата на лавров венец върху реверса им. Това е доказателство за нарасналата 

популярност на култа. 

От монетите, сечени през I век пр.Хр. и I век сл.Хр., изобразяващи Велик бог и 

атрибута му (рог на изобилието), се изяснява, че култът му е популярен и в 

Дионисополис, подобно на съседния Одесос. 

Бронзовото монетосечене на Дионисополис има свой собствен иконографски 

облик, формиран от множеството типове, характерни за неговите монетни емисии. 

Изследвайки отделните монетни типове, откриваме някои сходства с 

иконографския репертоар на другите западнопонтийски полиси, най-вече този на 

Одесос и Калатис. Откритите сходства засягат само неголяма част от монетните типове, 

като маркират неизбежните връзки и взаимоотношения, характерни за съседни 



градове.Подобни взаимоотношения съществуват със сигурност и в религиозния, 

културния и стопанския им живот. 

Проведеният сравнителен иконографски анализ показва, че съседните полиси 

често имат много близки аверсни или реверсни иконографски изображения и може да 

се предположи, че взаимстват един от друг. Изключително честата употреба на едни и 

същи иконографски типове в продължение на дълъг период от време се обяснява от 

една страна с подчиняването на установената за историческия период традиция и 

естетика, а от друга с обстоятелството, че тези типове са лесно разбираеми не само за 

жителите на полиса, а и за населяващите околностите му племена.  

Резултатите от проведения сравнителен стилов анализ на над четири хиляди и 

петстотин (4500) бронзови монети от музейни и частни колекции, сечени в 

западнопонтийските градове Истрия, Томи, Калатис, Дионисополис, Одесос, 

Месамбрия и Аполония в периода IV век пр. Хр. – I век сл.Хр. доказват безспорно, че 

Дионисополис през къснокласическата и елинистическата епоха има своя собствена 

монетарница. Освен сюжетно сходство с някои от монетните типове на съседните 

градове, не се откриват други прилики като: общи аверсни печати, общи гравьори и 

близки стилови сходства.  

В продължение на векове дионисополските гравьори изграждат свой почерк и 

стил, който се отличава от този на другите западнопонтийски монетарници. 

През къснокласическия и елинистическия период  изображения на божества се 

представят основно върху аверсите на дионисополските автономни монети. Изобразени 

са глави на популярни за елинския полис гръцки, източни и местни божества и герои: 

Дионис, Деметра, Кибела,Хермес, Велик бог, Херакъл. Върху реверсите на отсечените 

през този период бронзови монети са представени характерните за тези божества 

атрибути: грозд, тирс, бръшлянов венец, житни класове, факла, ропалон, кадуцей, 

пилоси със звезди, рог на изобилието. 

Традицията е нарушена през II век пр. Хр, когато връху реверсите на 

автономните бронзови монети от най-голям номинал се появява статуарното 

изображение на фригийската богиня Кибела. Майката на боговете е изобразена седнала 

на трон наляво, с воал и corona muralis на главата, в протегнатата си напред дясна ръка 

държи фиала, а лявата е подпряна на тимпан. 

Този реверсен тип се запазва непроменен до края на автономното 

дионисополско монетосечене. 



В четвърти параграф – „Пантеонът на Дионисополис“, са систематизирани 

божествата, изобразени върху аверсите на автономните монети по хипотетичен 

хронологичен ред на тяхната поява. Кратка характеристика на божествата и техните 

основни атрибути е необходима, тъй като в предишните публикации, свързани с 

автономното бронзово монетосечене на Дионисополис, те са неправилно 

идентифицирани и интерпретирани. 

Илюстрирани са някои от огромния брой различни варианти на изображенията 

на боговете, представени върху аверсите на автономните монети на Дионисополис, 

сечени в периода IV век пр. Хр. – I век сл. Хр. 

В пети параграф внимателно са проучени монетните надписи върху 

дионисополските автономни монети и се установи, че за разлика от изключително 

богатия репертоар от изображения, надписите върху автономните дионисополски 

монети следват една стереотипна схема. В Дионисополис, както във всички елински 

полиси, те се изписват на гръцки език.През късноелинистическия период легендите са 

разположени обикновено върху реверса на монетите.Съществува само едно 

изключение от това правило в продължилото почти пет века автономно монетосечене. 

Това са монетите от типа: аверс – „глава на Дионис с бръшлянов венец в профил 

надясно”, реверс – „конник в ход наляво”, сечени около средата на IV век пр. Хр. 

Демотиконът е изписан в съкратен вид ΔΙ над главата на Дионис. Такова нестандартно 

като местоположение изписване на легендата не се среща повече върху 

дионисополските автономни монети. 

До края на IV век пр.Хр. в ограничените размери на реверсното поле се изписва 

в съкратен вид само част от демотикона ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΛΕΙΤΩΝ. Познати са няколко 

варианта: ΔΙ, ΔΙΟ, ΔΙΟΝΥ, ΔΙΟΝΥΣ, ΔΙΟΝΥΣΟ. Буквите са гравирани отляво или 

отдясно на атрибута, изобразен върху реверса.Изписани са най-често вертикално. 

В края на IV – началото на IIIвек пр.Хр. върху реверса на автономните 

дионисополски монети, освен демотикона, започват да се изписват монограмите на 

магистратите, контролиращи съответната монетна емисия.Магистратските монограми 

се изписват хоризонтално отляво или отдясно на атрибута. 

През втората половина на III век пр.Хр.магистратските монограми се заменят от 

имената на магистратите, изписани в съкратен вид, а през следващите II и I век пр.Хр. 

се изписват изцяло. 



До средата на I век пр.Хр. легендите са равномерно разпределени върху 

монетното поле, изписани със съразмерни букви.Това говори за грамотни и изкусни 

гравьори, работещи в Дионисополис през този период. 

Проучвайки имената на монетните магистрати, изписани върху 

дионисополските автономни бронзови монети, установихме, че повечето от тях в 

следващите етапи на своята кариера израстват до булевти и жреци на някои от 

многобройните култове, почитани в Дионисополис. Това става ясно от 

епиграфскитепаметници (почетни декрети), открити в Балчик. С голяма доза увереност 

можем да твърдим това за ΔHΜΟΦΩΝΤ, ΔΙΟΝΥΣIOΣ и АKOPNION. 

През II век пр.Хр. надписите върху монетите стават най-обилни. Демотиконът се 

изписва със седем букви ΔΙΟΝΥΣΟ, а името на монетния магистрат – изцяло: 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ, EYKΛEOΣ, HPAKΛEIΔOΣ, ΔHΜΟΦΩΝТ, ΔΙΟΝΥΣIOΣ. 

В края на I век пр.Хр. имената на монетните магистрати престават да се изписват 

и върху реверса на монетите остава само демотиконът.През втората половина на I век 

сл.Хр. в монетните надписи се появяват значителни палеографски промени.Първата 

(най-ранна) промяна се забелязва в начина на изписване на буквата Σ (сигма).От ъглова, 

тя става лунарна (С).Името на полиса ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΛΕΙΤΩΝ се изписва във вариант 

ΔΙΟΝΥСΟΠΟΛΕΙΤΩΝ.През следващите десетилетия се забелязват още няколко 

промени в начина на изписване на демотикона.Буквата Ω (омега) в края на името на 

полиса, която в продължение на над четири века се изписва във вариант Ω, през този 

период (в края на I – началото на II век сл.Хр.)се изписва по нов начин във вариант W. 

Върху тези последни емисии, сечени преди началото на провинциалното монетосечене 

на полиса, липсва буквата Е (епсилон), която в по-ранните емисии се изписва обичайно 

пред буквата I (йота). През този преходен за дионисополското монетосечене период 

демотиконът се изписва хоризонтално на няколко реда във вариант:  

 

ΔΙΟΝ   ΔΙΟΝΥ ΔΙΟΝΥ 

ΥСΟΠ   СΟΠΟ    СΟΠΟ 

ΟΛΕΙ       ΛΕΙ       ΛΙТW 

    N 

 

Подобни палеографски промени се забелязват и в паралелно отсечените градски 

емисии на съседните Одесос и Калатис. 



Направените изводи са онагледени със снимков материал на част от 

екземплярите, върху които се наблюдават посочените палеографски изменения. 

В шести параграф са проучени и анализирани монетното тегло и номинали на 

автономните дионисополски монети. Отбелязан е фактът, че все още не са открити 

епиграфски паметници, нито писмени извори за използваната тегловна монетна 

система в Дионисополис.  

В досегашните публикации на градски дионисополски монети въпросът за 

номиналите им не е разработван детайлно.Авторите упоменават само размерите на 

публикуваните от тях монети без диференциран анализ на метричните им 

данни.Поради ограниченият брой екземпляри, с които разполагат, подходът им е 

оправдан.Досега никой не е проучил какви номинали сече дионисополската 

монетарница през отделните периоди на дейността си. До настоящото проучване не бе 

известно в кой период кой номинал е основен и кой – негово подразделение, има ли 

паралелна употреба на различни номинали и колко номинала изобщо се секат в 

Дионисополис. За да можем да дадем задоволителни отговори на поставените въпроси, 

издирихме и прецизно проучихме метричните параметри на десетки екземпляри от 

всеки тип градски монети, сечени в Дионисополис през къснокласическия и 

елинистическия период. 

Метричните данни на проучените екземпляри от автономните типове, 

емитирани в Дионисополис през къснокласическия и елинистическия период, са 

подредени в четиринадесет сравнителни таблици по хронологически ред на отсичане. 

През IV век пр.Хр. бронзовото монетосечене в Дионисополис се извършва по 

една опростена номинална система, подобно на съседните милетски колонии Одесос и 

Аполония. Едновременно се секат и циркулират успоредно два номинала – по-малък и 

по-голям. 

През III век пр. Хр. продължава паралелното отсичане на двата номинала 

бронзови градски монети – „единица“ и„половинка“, но вече представени с по няколко 

различни типа. Появяват се и нови номинали – „двойка“ и „четвъртинка“. 

Следващият II век пр.Хр., без последната му четвърт, може да се определи като 

период на най-голям разцвет на дионисополското бронзово монетосечене. В 

монетарницата на елинския полис се отсичат четири номинала градски монети и четири 

номинала за скитския владетел Акроза. Наблюдава се увеличаване на метричните 

параметри (диаметър и тегло) на всички номинали.Най-осезателно това се забелязва 

при монетите от най-големия номинал. 



В края на II век пр.Хр. Дионисополис изпада в тежка икономическа 

криза.Голяма част от автономните монетни типове престават да се секат.В циркулация 

остават само два номинала. Най-големият градски номинал („двойка“), представен от 

два типа – „Кибела/Кибела на трон с фиала“ и „Дионис/Кибела на трон с букет“ и 

номинал „единица“, представен от типа „Дионис/ропалон, тирс и пилоси“. Поради 

липса на средства за закупуване и производство на нови монетни ядра, в градската 

монетарница започва масово контрамаркиране и препечатване. 

На контрамаркиране се подлагат излезли от употреба собствени градски монети, 

а също така и чужди градски и владетелски скитски монети.Препечатани са голямо 

количество месамбрийски бронзови монети, дарени на Дионисополис от 

месамбрийския стратег Поликсен, син на Мелсеон. 

През първата четвърт на I век пр.Хр. положението в полиса временно се 

подобрява. В циркулация продължават да са двата номинала бронзови монети 

(„единица“и„двойка“). Монетните емисии се отсичат под контрола на магистрата 

Акорнион, известен по-късно като пожизнен жрец на два култа (на Дионис и на 

Самотракийските богове), булевт и почетен гражданин на Дионисополис. За разлика от 

препечатаните монети от предишните десетилетия, неговите емисии се отсичат върху 

нови ядра.Наблюдава се редуциране на метричните параметри на монетите (намалява 

диаметърът и теглото на ядрата). 

След превземането на Дионисополис от римската армия начело с проконсула на 

Македония Марк Торенций Варон Лукул през пролетта на 71 г. пр.Хр., кризата отново 

се задълбочава. Градската монетарница сече само един номинал бронзови монети, 

представени от типа „глава на Кибела/Кибела на трон с фиала“.Метричните им данни 

през този кризисен период са редуцирани чувствително спрямо предишния 

век.Влошава се и качеството на сплавта, от която се изработват монетните ядра.Голяма 

част от екземплярите, които успяхме да открием и изследваме, са силно корозирали или 

от тях са отчупени фрагменти. 

Олекотяването на теглата на монетите, влошаването на качеството на метала и 

на техните изображения, са отражение на несигурността на епохата. 

През първите две десетилетия на I век сл.Хр. положението в Добруджа все още е 

тежко.В този район племената, които живеят отвъд Дунава, непрекъснато прекосяват 

реката с цел грабежи.Това неминуемо се отразява на финансовото положение на 

Дионисополис. 



Първото частично стабилизиране, което в икономическо отношение се изразява 

в осигуряване на условия за по-спокоен живот с оглед военното обезпечаване на 

границата и нормализиране на отношенията със съседните северни племена, настъпва 

при управлението на император Нерон (54-68 г.). 

Това временно стабилизиране оказва влияние и върху метричните параметри на 

монетните емисии.Теглата и диаметрите на градските монети се увеличават. 

Последните две десетилетия на I век са все още несигурни и тежки.В 

долнодунавската област римската административна и икономическа система все още са 

в началния си етап. 

Сравнителният метрологичен анализ показва изтъняване и олекотяване на 

монетните ядра, спада значително и диаметърът им. 

Войните, които император Траян води срещу даките, завършват през 106 г. със 

създаването на провинция Дакия. Тези военни действия ангажират напълно 

икономическия и военния потенциал на двете провинции и особено на Долна Мизия, 

която служи като изходна база за основните походи. Днешна Добруджа, на територията 

на която се намира античният Дионисополис, е включена постепенно в римската 

провинциална система и това забавя процеса на установяването на римските 

административни и фискални норми.Той приключва при императорите Траян (98-117 

г.) и Хадриан (117-138 г.). 

Както и другаде, така и тук римската администрация запазва на първо време 

старите местни административни форми.По добруджанското крайбрежие това са 

старите елински полиси и техните територии – Истрия, Томи, Калатис и Дионисополис. 

Те продължават съществуването си, без да пострадат от римското завладяване.При 

далновидните грижи и сигурната закрила на римското правителство гръцките 

черноморски градове, които с готовност се подчиняват на римската власт и влизат в 

състава на Римската империя, намират широк простор за своето развитие и 

процъфтяване.Те са градове със седемвековна висока градска култура и работата на 

римското правителство в своето отношение към тях се изразява в това да не пречи на 

свободното им съществуване.Почти пълната сигурност на пътуването и блестящата 

система на новопостроените римски пътища, създават такъв разцвет на провинциалната 

търговия, какъвто по-рано не е виждан.Всичко това се отразява и върху монетните 

емисии, сечени от градската управа на Дионисополис. 

През този период се наблюдава промяна във формата и начина на изработка на 

монетните ядра.Те придобиват по-прецизна кръгла и плоска форма, постепенно изчезва 



характерната за елинистическото монетосечене вдлъбнато-изпъкнала форма на 

монетните ядра. 

Този период е преходен за дионисополското монетосечене.Период, през който 

полисът преминава от автономно към провинциално римско монетосечене.За разлика 

от съседните западнопонтийски полиси Калатис и Одесос в Дионисополис този процес 

започва значително по-късно при император Антонин Пий (138-161 г.). 

В края на I век дионисополската монетарница отсича последните емисии 

бронзови монети с традиционните за полиса божества върху аверса и техните атрибути 

върху реверса. 

Контрамаркирани с римски контрамарки, автономните градски бронзови монети 

циркулират в Дионисополис до 138 година (началото на управлението на Антонин 

Пий), когато започва периодът на провинциалното римско монетосечене на полиса. 

В седми параграф, „Хронология на емисиите“, обобщавайки данните, получени 

от анализа на иконографския репертоар, монетните надписи, теглата и номиналите на 

автономните монети, състава на колективните находки, циркулацията и 

разпространението на дионисополските бронзови монети, предложихме една 

относителна хронология на монетните емисии. 

Хронологическата систематизация е подкрепена както от анализа на процесите 

на контрамаркиране и препечатване на владетелски, собствени и чужди градски 

монети, така също и от първични изворови данни (епиграфски паметници), в които са 

упоменати имената, длъжностите, също и роднинските връзки между някои от 

монетните магистрати.  

Автономните типове на Дионисополис са групирани съобразно имената на 

монетните магистрати, изписани върху реверсите им. Изключение правят типовете 

автономни монети, сечени през IV в. пр. Хр. и тези, емитирани през I век сл. Хр. 

Половин век след Канараче успяхме да съберем, обработим и систематизираме 

по относителна хронология на емитиране хиляда двеста петдесет и четири автономни 

дионисополски монети, отсечени с общо сто двадесет и пет аверсни и сто седемдесет и 

девет реверсни печата. В процеса на работа идентифицирахме четири нови типа, 

петнадесет нови варианта и сто и четири нови печата, непубликувани до настоящия 

момент в специализираната научна литература. В тридесет и една таблици са 

онагледени връзките между печатите на дионисополските монети, отсечени през 

автономния период на полиса. 



Трябва да се отбележи и фактът, че през II век пр. Хр. бронзовото автономно 

монетосечене на Дионисополис преживява своя най-голям разцвет. В градската 

монетарница само през този век се отсичат дванадесет различни по своята иконография 

автономни типа.Този брой е два пъти по-голям от всички автономни типове на Одесос 

и Месамбрия (поотделно) за целия им предримски период.В нито един от останалите 

западнопонтийски полиси не се наблюдава такова голямо разнообразие на монетни 

типове както в Дионисополис. Това е сигурно доказателство за високо политическо, 

икономическо и културно развитие на елинския полис. 

 Освен големия брой автономни, в Дионисополис през II век пр.Хр. се секат и 

шест владетелски типа за сктиския царАкроза. 

 В осми параграф е разгледан въпросът за контрамаркираните и препечатани 

бронзови монети на Дионисополис през елинистическата епоха. Въпреки че анализът 

му логически предхожда предложената относителна хронология на монетните емисии, 

той е от ключово значение за правилната хронологическа систематизация и решихме да 

го  разгледаме след нея с цел добиване на по-пълна и цялостна представа за процесите, 

настъпвали в дионисополската монетарница в периодите на криза на елинския полис. 

Подобно цялостно и задълбочено проучване се прави за първи път до настоящия 

момент. 

През последните две десетилетия броят на препечатаните и контрамаркирани 

бронзови монети, откривани в Балчик и близките му околности се увеличава 

непрекъснато.В настоящото изследване вклюихме сто и деветдесет екземпляра 

контрамаркирани и двадесет и три екземпляра пренасечени бронзови монети в 

Дионисополис през елинистическата епоха. 

Според принадлежността си преизползваните монети се делят на две отделни 

групи – градски и владетелски. 

 Първата група се състои от собствени (дионисополски) градски монети и чужди 

градски монети на съседните елински полиси Калатис, Томи и Истрия. 

 Втората група е съставена от монетите на петима от скитските владетели: 

Сариак, Канит, Тануза, Елис и Акроза. Не са открити контрамаркирани в Дионисополис 

монети само на шестия владетел – Харасп. 

От проведеното проучване се установи, че в Дионисополис са контрамаркирани 

и пренасечени само бронзови монети.Правилната хронологическа подредба на двете 

дейности, както и установяването на относителната хронология на отделните типове и 



варианти контрамарки е от важно значение за коректното датиране на 

контрамаркираните емисии. 

Контрамарките повтарят вече известно и добре познато на населението монетно 

изображение.Тази тяхна иконографска особеност ги прави своеобразна връзка между 

отделните емисии. 

Дионисополските монетни чиновници през елинистическата епоха използват два 

различни типа кръгли контрамарки.Първият тип „глава на Кибела с воал и corona 

muralis“, а вторият – „глава на Хермес с петасос“.И при двата типа ясно се 

разграничават по няколко стилови групи при изработката на печатите. Различните 

варианти на печатите, както  и големият брой контрамаркирани монети от различни 

емисии са доказателство за мащабността на процеса и неговата продължителност.  

За постигане на относителна датировка на етапите на контрамаркиране и 

пренасичане, както и за правилна хронологическа систематизация на дионисополските 

монетни емисии помогна използването на интердисциплинарния метод на 

проучване.Получените данни от проведения синхронен анализ на нумизматичния 

материал и епиграфските паметници са анализирани като единна изворова база и въз 

основа на тях се постигна коректна хронологическа подредба на отделните процеси. 

Първото голямо количество контрамаркирани в Дионисополис монети са 

собствени градски от типа: аверс: „Глава на Дионис надясно“; реверс: „бръшлянов 

венец, в него ропалон между две звезди“. Те са контрамаркирани с кръгла контрамарка 

„глава на Кибела с воал и corona muralis”. Монетите са голям номинал с метрични 

параметри: средно тегло – 7,15 гр и диаметър – 22-23 мм. 

Към момента на контрамаркирането, което според резултатите от проведеното 

изследване е извършено вероятно в началото на II век пр. Хр. монетите от типа „глава 

на Дионис/бръшлянов венец, в него ропалон между две звезди“ вече са заменени като 

най-голям градски номинал от типа „глава на Кибела/Кибела на трон“. Изображението 

на фригийската богиня е актуално и добре познато на населението на Дионисополис и 

неговите околности, затова е избран и такъв тип контрамарка.Поставена върху старите 

излезли от употреба монети, тя им придава нов, актуален курс и удължава тяхната 

циркулация. 

Отсечените през втората половина на III век пр. Хр. дионисополски монети от 

тип„глава на Дионис/бръшлянов венец, в него ропалон между две звезди“ попадат 

вероятно при търговско разплащане в съседния Калатис. За да им се предаде редовен 



платежен курс, са контрамаркирани с калатийската контрамарка и пуснати в 

циркулация.  

При поредна търговска сделка по-късно тези монети отново се връщат в 

Дионисополис. За да бъдат излезлите от употреба монети отново легитимни, се налага 

тяхното контрамаркиране с дионисополска контрамарка „глава на Кибела надясно“.Тя е 

поставена над калатийската, върху задната част на главата на Дионис, винаги върху 

аверса на монетите. 

През последната четвърт на II век пр.Хр. В дионисополската монетарница е 

извършено следващото още по-мащабно контрамаркиране.Голямо количество бронзови 

монети, състоящо се от две групи според принадлежността им е щемпеловано с 

контрамарка „глава на Хермес с петасос надясно“.Това е най-популярният, най-често и 

най-продължително време използван тип контрамарка от дионисополските монетни 

чиновници. 

До скоро типът контрамарка „глава на Хермес с петасос“, поставена върху 

монети на западнопонтийските полиси и скитските владетели, се свързва единствено с 

монетарницата на Томи. Като основание за това са посочвани наличието на типове 

„Хермес с петасос“ в монетната продукция на полиса.  

До момента на настоящото проучване в специализираната литература не е 

упоменат фактът, че в Дионисополис през II век пр. Хр. също се секат монетни емисии 

от типа „глава на Хермес с петасос/кадуцей“ по време на мандата на магистрата 

EYKΛEOΣ.  

Проучвайки монетосеченето на Дионисополис, успяхме да открием и 

публикуваме три екземлпяра от този интересен и рядък автономен тип. 

Систематизирайки контрамаркираните монети, установихме, че всяка от трите 

различаващи се групи, се състои от различни по принадлежност, но отсечени 

хронологически синхронно монетни емисии. 

Според резултатите от настоящото изследване подредихме по хипотетичен 

хронологичен ред на изпълнение отделните технологични операции, извършени в 

дионисополската монетарница през периода последната четвърт на II - първата 

половина  на I век пр. Хр. 

Първата група е съставена от тридесет скитски владетелски и шестдесет и осем 

автономни градски монети, отсечени през първата половина на II век пр. Хр. в четири 

различни западнопонтийски полиса, но открити само в и около един (Дионисополис). 



Проучвайки тази най-ранна стилова група, разграничаваме девет печата, с които 

са нанесени контрамарките.При всеки от тях се забелязват малки, незначителни 

разлики в линията на изображенията. 

Втората стилова група е съставена основно от дионисополски монети.Открихме 

и обработихме тридесет и два екземпляра от типа „глава на Кибела/Кибела на трон“, 

голям номинал („двойка“). 

Контрамаркираните градски и владетелски бронзови монети явно не са 

достатъчни да задоволят нуждата от парични знаци на изпадналия в тежка 

икономическа криза Дионисополис. 

След първата бърза и по-малко трудоемка мярка, каквато е контрамаркирането, 

градските власти предприемат втора – препечатване на месамбрийски бронзови монети, 

дарени от стратега Поликсен. 

Обработихме двадесет и три месамбрийски монети, препечатани с 

дионисополски монетни печати.Дарените монети са от два типа. 

Най-вероятно след превземането на Дионисополис от Марк Лукул през 72-71 г. 

пр.Хр. кризата в града отново се задълбочава.Градските власти за пореден път 

прибягват до контрамаркиране.Използва се отново популярната в Дионисополис 

търговска контрамарка „глава на Хермес с петасос“, но изработена в трети стилов 

вариант.Щемпеловани са два вида градски монети – собствени дионисополски и чужди 

калатийски. 

Обработените автономни монети на Дионисополис са двадесет и осем 

екземпляра, а автономните монети на Калатис – дванадесет екземпляра. 

Резултатите от анализа са онагледени в единадесет таблици. 

Еднаквият тип контрамарки, щемпеловани както върху скитските владетелски, 

така и върху автономните градски монети на Истрия, Томи, Калатис и Дионисополис 

потвърждават тяхната едновременна циркуалция в локалния стоково-паричен оборот на 

елинския полис в края на II и през I век пр.Хр. 

Деветдесетте екземпляра дионисополски градски монети, подпечатани с 

контрамарката „Хермес с петасос“, които проучихме са открити в Дионисополис в 

непосредствена близост до античния град, в руините на античните селища - 

предпологаемите Афродизион и Роколе. Тридесетте скитски монети и петдесетте 

монети на съседни западнопонтийски полиси Истрия, Томи и Калатис (общо осемдесет 

чужди монети), контрамаркирани със същата контрамарка, са открити в землището на 

град Балчик (Дионисополис). Този голям брой (сто и седемдесет бр.) подпечатани с 



дионисополската контрамарка собствени и чужди монети са автентични исторически 

извори за финансовите, социалните и политически затруднения, които изпитва полисът 

в края на II и началото на I век пр.Хр. 

Важно е да се отбележи, че предложената хипотетична хронологическа 

възстановка на дейностите (контрамаркиране и препечатване), извършени в 

дионисополската монетарница през елинистическата епоха, притежава значителна 

степен на условност, поради липса на достатъчно доказателства за епохата. 

За изясняване на въпросите, свързани с циркулацията и разпространението на 

автономните дионисополски монети, разгледани в девети параграф, проучихме 

нумизматичните колекции от фондовете на РИМ-Шумен, АМ-Варна, РИМ-Добрич, 

ИМ-Балчик, ИМ-Каварна, фонда на BBAW, от чиито инвентарни книги успяхме да 

извлечем ценни данни за местата, на които са открити както колективни, така също и 

единични находки от интересуващите ни монети. Освен за инвентираните в 

нумизматичните фондове, събрахме важни топографски данни и за местата, където през 

последните десетилетия са намирани случайно автономни дионисополски монети, 

попаднали в частни колекции.Информацията за монетните находки от близките и по-

далечни околности на античния Дионисополис е събрана предимно от намервачите на 

монетите, тъй като археологически разкопки на елинистическите обекти около Балчик 

почти не са провеждани. 

В настоящото изследване данните за циркулацията и разпространението на 

дионисополските монети сме разделили на две: монети, открити при археологически 

разкопки и случайно октрити монети. 

Описани са всички автономни дионисополски монети, открити при 

археологически разкопки, както и случайно откритите колективни находки, за които 

получихме информация. 

Единичните находки на случайно намерените автономни дионисополски монети 

са систематизирани в таблица, в която са посочени местата, на които през годините са 

намирани монетите, типът им и броят им. 

Приложена е карта на местата, на които се откриват автономни дионисополски 

монети. 

От посочените данни за топографията на откритите единични и колективни находки с 

дионисополски автономни монети могат да се направят следните важни заключения: 

- Данните за разпространението на автономните дионисополски монети вероятно 

са непълни. Местата, на които се откриват монети, както броят на екземплярите, 



са повече отколкото регистрираните и тези, които сме проучили в музейните 

фондове и частните колекции. Базата данни, с която разполагаме за 

местонамиранията на дионисополски монети, е много богата и формира една 

подробна картина за разпространението им. Нови данни биха допълнили тази 

картина, но няма да я променят съществено; 

- Основите платежни средства за ежедневни разплащания в Дионисополис и 

принадлежащата му територия  през къснокласическата и елинистическата епоха 

са автономните му бронзови монети. В Дионисополис и най-близките му 

околности се откриват екземпляри от малките номинали, които се срещат рядко 

в руините на по-отдалечените селища. Също само там се откриват и екземпляри 

от типове, сечени в ограничени емисии; 

- В колективните находки автономните дионисополски монети се срещат 

съвместно с македонските владетелски бронзови монети на Филип II, 

Александър III и Лизимах, което доказва, че бронзовото автономно 

монетосечене, предназначено за локалната икономика, по никакъв начин не е 

възпрепятствано от македонските царе; 

- Най-широко разпространение дионисополските монети имат в североизточна 

посока, в селищата, намиращи се на територията на днешна българска 

Добруджа, и това е съвсем естествено, тъй като най-близкият полис (Калатис), 

който също сече монети, се намира на повече от 80 км. В югозападна посока 

дионисополските монети са разпространени на по-ограничено разстояние, тъй 

като Одесос отстои само на 40 км, а през елинистическата епоха той също сече 

големи количества бронзови монети; 

 

Подробното топографиране на единичните и колективните находки с автономни 

дионисполски монети е важно за осмислянето на много моменти от политическата и 

икономическа история както на Дионисополис, така също и на селищата от неговия 

хинтерланд в периода IV век пр.Хр. – I век сл.Хр. 

Трета глава – „Сребърно монетосечене“, е развита на петнадесет страници. Състои 

се от четири параграфа, в които се прави преглед на проучванията, анализ на монетните 

печати, определя се относителната хронология на емисиите и се изследва 

разпространението на дионисополските тетрадрахми. 

Освен бронзови монети Дионисополис, макар и за кратко време, сече, подобно на 

съседните Одесос и Месамбрия, тетрадрахми от „Александров“ тип с Херакъл на 



аверса и Зевс на реверса. Тези сребърни монети са сечени по атическата монетна 

система и са със средно тегло 16,70гр. Дионисополските тетрадрахми са известни в 

нумизматиката още от средата на XIX век, когато за пръв път са публикувани от 

Лудвиг Мюлер. Голямата рядкост на тези сребърни монети предполага, че това 

сребърно монетосечене е епизодично за Дионисополис, за разлика от аналогичните 

монети на другите западнопонтийски градове. 

Дионисополските тетрадрахми, които успяхме да проучим (26 екз.) от музейни 

фондове, частни колекции от страната и чужбина и научни трудове, условно сме 

разделили на две отделни стилови групи – „Предкаварова” и „Каварова”.Разделянето е 

направено според стиловите особености на аверсните печати.Във всяка от двете 

стилови групи отделните емисии са систематизирани по монограми, инициали и имена 

на магистратите, контролиращи отсичането на съответната емисия.Аверсните печатови 

обвързаности между отделните емисии във всяка отделна стилова група, подсказват и 

за тяхната подредба.Това подреждане, направено в съответствие с метода за определяне 

съотношението на монетните печати, позволява да се проследят и разкрият връзките 

между отделните емисии.Изключително полезно се оказа стиловото сравняване между 

различните стилови групи дионисополски тетрадрахми с тези на Калатис, Одесос, 

Месамбрия, Кабиле и Кавар. 

Установихме, че монограмите и имената на монетните магистрати, 

контролиращи сребърното монетосечене на полиса, не съвпадат с тези на чиновниците, 

отговарящи за автономното бронзово. Нито едно име или монограм от тетрадрахмите, 

за разлика от тези от бронзовите монети, не се среща и върху големия брой епиграфски 

паметници, открити в Балчик. За това тълкуването им (криещите се зад тях личности) 

без опорни точки (епиграфски документи) е твърде хипотетично.Евентуални бъдещи 

открития на нови градски декрети или релефи на стратези биха помогнали за 

дешифрирането им. 

Иконографските и стилови особености на двете групи – „предкаварова” и 

„Каварова”, както и връзките между монетните печати вътре във всяка група 

предопределят относителното хронологично подреждане на отделните емисии 

тетрадрахми.  

 Първата стилова група е реализирана в три емисии с един аверсен печат и три 

реверсни.Стиловата идентичност на дионисополския аверсен печат с 

месамбрийския(Прайс 985) е хронологичен репер, който определя относителната 



хронология на емитиране на трите емисии от първа стилова група около средата на III 

век пр.Хр. 

 Втората „Каварова” стилова група е реализирана с пет аверсни и тринадесет 

реверсни печата през десетилетита на втората половина на III век пр.Хр. 

Стиловата идентичност на тетрадрахмите от втора стилова група с тези на 

келтския цар Кавар определя и тяхната макар и относителна долна хронологическа 

граница на отсичане.Тук трябва да споменем, че напълно споделяме мнението на Прайс 

за трибутния характер на тези емисии.Срещу тази трибутна задълженост келтската 

държава на Кавар осигурявала спокойно корабоплаване и търговия по 

западнопонтийското крайбрежие. 

 Последната емисия дионисополски тетрадрахми, при която името на монетния 

магистрат е изписано изцяло или в съкратен вид, Прайс отнася към първото 

десетилетие на II век пр.Хр., но според нас по-коректна е относителната датировка, 

посочена от Б. Русева в края на III век пр. Хр. 

 Според резултатите от проведеното изследване, цялото сребърно монетосечене 

на Дионисополис е реализирано през десетилетията на втората половина на III век 

пр.Хр. За съжаление твърде оскъдното присъствие на дионисополски тетрадрахми в 

познатите днес елинистически съкровища затруднява по-прецизната им датировка. 

От състава на описаните съкровища е видно, че дионисополските тетрадрахми 

циркулират съвместно с тези на Калатис, Одесос, Месамбрия, Кабиле, градовете от 

Мала Азия, както и на някои от елинистическите владетели.Това е сигурен показател, 

че едрономиналните сребърни монети, сечени през втората половина на III век пр.Хр. в 

Дионисополис, със своите добри технически и художествени качества са приемани 

добре на международните пазари.За причините, предизвикали движението на 

тетрадрахмите от Дионисополис до Мала Азия или до устието на Дунав, можем само да 

гадаем.Известна е изключителната подвижност на универсалната валута, каквито са 

били Александровите тетрадрахми (сечени приживе или дълги години след смъртта 

му). Циркулационната среда в Дионисополис и в селищата, намиращи се в околностите 

му, безспорно доказва, че ежедневните търговски разплащания, са се извършвали с 

автономните бронзови монети, сечени в няколко номинала, а тетрадрахмите са били 

предназначени за някакви големи международни плащания и трибутни задължения. 

Автономното монетосечене на Дионисополис обхваща един дълъг период от 

почти пет века.През този период в градската монетарница се секат десетки типове 

бронзови монети от различни номинали.Тази бронзова традиция е нарушена за кратко 



единствено през десетилетията на втората половина на III век пр.Хр., когато се отсичат 

подражателните Александрови тетрадрахми. След този кратък период Дионисополис 

никога повече не сече сребърни монети. 

В четвърта глава – „Провинциално монетосечене“, състояща се от сто тридесет 

и шест страници, е направено задълбочено проучване на градското монетосечене през 

римския императорски период. 

Изследването следва логическите стъпки на анализ, предложени в предходните 

две глави. 

Реализирано е в осем подробно разработени и богато илюстрирани параграфа. 

В първи параграф е направен преглед на публикациите, в които са описани и/или 

коментирани монети, сечени в Дионисополис (в предримския) и през императорския 

период. 

От прегледа на проучванията е видно, че монетосеченето на Дионисополис е 

необходимо да се проучи цялостно, като се обхванат всички основни проблеми: 

хронология, типове, номинали, легенди, контрамарки, разпространение. Да се установи 

броят на печатите, с които е реализирано дионисополското провинциално 

монетосечене, връзки между аверсни и реверсни печати, броят на печатите, изработени 

за всеки владетел, брой на емисиите за всеки владетел, хронология на всяка емисия, 

икономико-политически анализ, въз основа на нумизматичните данни и мястото на 

Дионисополис сред останалите гръцки колонии от днешната територия на България 

(Одесос, Месамбрия и Аполония). Всички упоменати проблеми са разрешени в 

съответните параграфи на четвърта глава. За постигане на целта изследването е 

проведено in situ,а резултатите, добити след лична автопсия на дионисополските 

градски монети от фондовете на ИМ-Балчик, ИМ-Каварна, РИМ-Добрич, РИМ-Шумен, 

АМ-Варна, фонда на BBAW, както и на монетите от частни колекции, до които ни бе 

предоставен достъп. 

Във втори параграф се анализират всички известни до момента на проучването 

реверсни типове на провинциални бронзови дионисополски монети. 

Реверсните типове на градските дионисополски монети, сечени през римския 

императорски период, са систематизирани по типове и варианти, а не хронологически 

(по императори).Типологическото разпределение на печатите е подробно онагледено с 

илюстрации и позволява всякакви наблюдения и сравнения върху развитието на всички 

иконографски типове, представени върху реверсите на дионисополските монети, 

сечени в периода 138-240 година. 



Нумизматичната иконография на Дионисополис е с вековни 

традиции.Създадени и утвърдени през къснокласическия и елинистическия период, те 

не се променят съществено и през римския императорски период. 

Върху реверсите на градските монети продължават да се изобразяват основно 

гръцки, източни и местни божества и герои. 

През римския императорски период реверсните изображения на 

дионисополските монети имат стойностни функции, които се запазват от управлението 

на император Антонин Пий до управлението на император Гордиан III, през целия 

период на провинциалното монетосечене на полиса.Характерно за този период е, че се 

създават универсални изображения, които строго съблюдават установения шаблон. 

Групата на гръко-римските божества, персонификации и герои включва: Зевс, 

Хера, Деметра, Хермес, Атина, Дионис, Асклепий, Хигия, Херакъл, Немезида, Тюхе, 

Хармония. 

Източните божества Глюкон и Сарапис се появяват в иконографския репертоар 

на Дионисополис по времето на император Гордиан III (238-244 г.). 

От местните типове изображението на Велик бог продължава да се използва, 

представено в емисиите на седем принцепси. Иконографският тип, представящ името 

на града, изписано в средата на лавров венец, е част от репертоара на дионисополската 

монетарница още през II век пр. Хр. 

Появява се отново върху реверсите на градските дионисополски монети от пети 

номинал, сечени по време на управлението на Гордиан III. Тогава се появява и още 

един нов монетен тип, изобразяващ може би най-разпространения вид архитектурни 

паметници – храмовете. Дионисополските монети от пети номинал ни показват 

тетрастилния храм на Дионис – епоним на града. 

В трети параграф е направен анализ на палеографските особености. 

В Дионисополис надписите върху градските монети, сечени и през римския 

императорски период, продължават по стара традиция, датираща от IV век пр.Хр. да се 

изписват на гръцки език. 

Имената на владетелите при по-голяма част от емисиите са предшествани от 

транскрибираните на гръцки език титли AVTOKPATOP KAICAP, представени в 

съкратен вид по няколко начина – AVTOKPA; AVT.KAICAP; AV K; AVT K. 

Изключения правят емисиите от ½ и част от емисиите от първи номинал, сечени за 

Антонин Пий, при които са изписани само титлите AVTOKPATOP и CEBACTOY, а 

името на императора липсва. При три емисии на Антонин Пий от първи номинал, 



емисиите на Луций Вер, също от първи номинал, всички емисии от трите номинала на 

Комод, както и при емисиите на Елагабал от четвърти и пети номинал, името на 

владетеля предхожда титлата.Когато владетелят е само цезар (в Дионисополис такъв е 

само Гета), пред името му е изписана съкратената форма на тази титла – К. 

При Гордиан III съдържанието на надписите се усложнява чрез прибавянето в 

края им на съкращението AVГот титлата AVГOCTOC. 

Изписаните около изображенията на императриците надписи са по-опростени.Те 

съдържат само името, предшествано или следвано от титлата СЕВАСТН.При емисиите 

на Луцила от един асарий и тези, сечени за Криспина, артистът гравира титлата пред 

името на императриците. 

Въпреки малките размери на монетните ядра, титлата е изписана изцяло.При две 

от по-ранните емисии на Юлия Домна от втори номинал, титлата е изписана в съкратен 

вид само с една буква С след името и́.При по-късните емисии на императрицата от 

същия втори номинал, титлата е представена изцяло, отново след името. 

При емисиите от трети номинал на по-малката и́ сестра Юлия Меса титлата е 

изписана в съкратен вид в два варианта – СЕВ и СЕВА след името и́.Върху емисиите от 

втори номинал, сечени за Юлия Мамея, титлата е гравирана след името, в съкратен вид 

– СЕВ (сн. 22). 

Името на Дионисополис е представено в четири варианта – 

ΔIONYCOПOΛEITΩN, ΔIONYCOПOΛITΩN, ΔIONYCOПOΛETΩN и 

ΔIOYCOПOΛEITΩN. 

Върху реверса на градските дионисополски монети, сечени през римския 

императорски период не се изписват имената на провинциалните управители на Долна 

Мизия, а само демотикона.И при шестте номинала, сечени в Дионисополис, той е 

представен изцяло.Формата, която се налага, е ΔIONYCOПOΛEITΩN. 

При изписването на някои букви се забелязват следните палеографски 

особености: буквата „ипсилон” в демоикона при монетите, сечени през IIвек се изписва 

във вариант Y, а при тези от III век – V. „Омегата” в името ANTΩNEINOC върхи 

емисиите на Елагабал се изписвапри монетите от четвърти и пети номинал във вариант 

– W. Същият начин на изписване се наблюдава и при монетите от V номинал, сечени за 

Гордиан III.  

В името на Луций Вер латинското V се транскрибира като ОV (OVHPOC). 

В легендите на дионисополските провинциални монети се среща само един 

случай на използване на лигатура.Върху монетите от първи номинал, сечени за 



Александър Север и монетите от II и V номинал, сечени за Гордиан III, последните две 

букви Ω и N от демотикона са изписани в лигатура ΩN. 

Всички аверсни надписи при провинциалните дионисополски монети са в 

именителен падеж, а реверсните – в родителен падеж.Посоката на изписване на 

легендата е от ляво на дясно (по часовниковата стрелка). 

Провинциалното монетосечене на Дионисополис е реализирано в периода от 

управлението на Антонин Пий (138-161 г.) до управлението на Гордиан III 

включително (238-244 г.).За този един век в града се секат монети за петнадесет 

владетеля и членове на техните семейства.Задачата, която сме си поставили в четвърти 

параграф е да установим колко и какви номинали сече дионисополската монетарница за 

всеки един от тях. В изследването са включени 802 екземпляра дионисополски 

провинциални монети от нумизматичните фондове на ИМ-Балчик, АМ-Варна, РИМ-

Добрич, ИМ-Каварна, РИМ-Шумен, ИМ-Разград, както и монети от няколко частни 

колекции.Измерени са метричните данни (диаметър и тегло) само на сравнително добре 

запазените екземпляри.Корозирали монети или такива, от чиито ядра липсват 

фрагменти, не са включени в изследването.Имайки предвид големия брой проучени 

монети, можем да се доближим сравнително точно до автентичните тегла и размери на 

отделните номинали, сечени за всеки един владетел. 

Метричните данни на обработените екземпляри са подредени в шест двойни 

сравнителни таблици за всеки номинал поотделно. 

През римската императорска епоха в Дионисополис се секат монети от шест 

номинала.Реверсните изображения на монетите имат стойностни функции. Пръв тази 

хипотеза предлага немският нумизмат Behrendt Pick в корпуса си от 1898 г. 

По време на управлението на Марк Аврелий (161-180 г.) върху монетите от 

трети номинал, сечени в Дионисополис, се поставя стойностна буква – Г. Започналото 

при Марк Аврелий маркиране на монетните емисии със стойностни букви продължава 

до самия край на провинциалното монетосечене на града, което настъпва при 

управлението на Гордиан III. 

Най-малките – ½ и първи номинал, не се маркират, върху втори номинал се 

поставя буква В, върху трети – Г, върху четвърти – Δ и върху пети – буква Е. 

Стойностни букви не са поставяни само върху емисиите на Антонин Пий, но 

както споменахме по-горе, съществува строга зависимост между реверсните 

изображения и емисиите от различен номинал. Тази стойностна функция на реверсните 



типове в Дионисополис се запазва до управлението на Гордиан III, когато се въвежда 

аверсният тип „два бюста“ (пети Е номинал). 

Като заключение от анализа на теглата на монетите от отделните номинали, 

посочени в съответната таблица, установихме две основни отклонения.Първото се 

изразява във варирането на средното тегло на монетите от един и същ номинал, 

отсечени в Дионисополис през различните хронологически периоди.Второто 

отклонение е разликата в теглата на монети от един и същ номинал, сечени за един 

владетел. 

Двете констатирани отклонения могат да се обяснят с обстоятелството, че в 

античността при сеченето на бронзови монети точното им тегло не е константна 

величина.Ползвана е практиката “al marco”, тоест от определено количество метал 

трябва да се отсекат точно определен брой монети, без да се прецизира точно теглото 

им. 

Параграф пет – „Хронология и анализ на емисиите“ 

При изследването на градските дионисополски монети, сечени през римската 

императорска епоха, един от най-важните въпроси е датирането на отделните емисии за 

всеки един принцепс и член на императорското семейство.Върху реверсите на 

дионисополските монети не се изписват имената на провинциалните управители, 

подобно на емисиите на част от градовете в провинциите Тракия и Долна Мизия, което 

затруднява датирането им.Благодарение на съхранените епиграфски паметници и 

писмени извори е установена хронологията на мандатите на императорските легати, 

което безспорно улеснява датирането на монетите върху чиито реверси присъстват 

имената им. 

Възможните ориентири при датирането на дионисополските монети, сечени през 

различните хронологически периоди, са различни. Анализът на хронологията  и 

характеристиката на провинциалното монетосечене на Дионисополис е направен 

поотделно за всеки владетел, с цел да се добие пълна представа за специфичните 

особености на монетното производство през отделните хронологически периоди. 

В приложените таблици, изцяло онагледени с илюстрации, са представени 

всички аверсни и реверсни печати на обработените монети и установените връзки 

между тях.Тези връзки са особено важни за датирането на емисиите и характеристиката 

на монетосеченето за отделните принцепси и членове на техните семейства. 



Илюстрирани са всички диференцирани седемдесет и един аверсни и сто 

тридесет и петреверсни печата, както и връзките между тях при монети, сечени за всеки 

император и член на неговото семейство. 

Онагледени са всички известни до настоящия момент реверсни типове, като в 

процеса на работа са открити пет нови типа, два нови варианти, както и осемнадесет 

нови печати, които се публикуват за първи път. 

В процеса на работа по настоящото изследване разчетохме аверсните легенди и 

правилно идентифицирахме монетите от I номинал за Гета-цезар от типа „глава на Гета 

надясно/пламтяща факла“ (Obv. 5 – Rev. 7), които през 1995 и 1997 година бяха 

публикувани като монети на Гета-август.Върху монетите е изписана легенда: K Λ CE П 

ГЕТАС, а не AVKCEП ГЕТАС. Този факт налага направените в края на XIX век изводи 

от Б. Пик за периодите на функциониране на дионисополската монетарница, въз основа 

на известния му нумизматичен материал, да бъдат съществено променени и монетите, 

сечени в Дионисополис за семейство на Северите, да бъдат предатирани. 

През римския период градското монетосечене на Дионисополис е възстановено 

по време на управлението на император Антонин Пий. Провинциалното монетосечене 

започва с емитиране на монети от ½, 1, 3, 4 и 5 номинал.Това е безспорен израз на 

стабилизация и икономически подем на града след дълъг период на финансова и 

демографска криза. 

От направения анализ на известния до настоящия момент нумизматичен 

материал (емитиран в Дионисополис през римския императорски период) става ясно, че 

началото на регулярното провинциално монетосечене на града започва през първите 

години (139-144 г.) от управлението на Антонин Пий. Следващите емисии се секат за 

Марк Аврелий, Луций Вер и Луцила, съответно през 161-166/167 и 164-166/167 година. 

След един хиатус, продължил около десет години, градското монетосечене на 

Дионисополис е възстановено.В периода 178-180 година са отсечени емисии за Комод 

и Криспина, а в интервала 183-192 година са емитирани отновно монети за Комод. 

За семейството на следващия император – Септимий Север, монетните емисии 

се секат на два етапа – 198-201/202 и 210-211 година.Следващите градски монети са 

сечени за Елагабал и Юлия Меса в периода 218-219 година.За Александър Север и 

Юлия Мамея са отсечени значително по-голямо количество монети от това за 

предшестващите ги императорски семейства.Емисии за тях са сечени в периода 222-230 

година.Последните дионисополски градски монети са отсечени за Гордиан III през 

първите две години от управлението му (238-240 година). 



Хронологическият анализ на периодите на активност и затишие на 

монетосеченето в Дионисополис показва, че градската управа емитира монетни емисии 

по два повода.Първият е по икономическа необходимост, а вторият – при инаугурация 

на нов владетел или член на императорското семейство. В дионисополската 

монетарница не е използвана практиката на преизползване на монетните печати, 

позната от монетосеченията на други провинциални градове.Не установихме връзка 

между монетните печати, с които са отсечени емисиите за отделните принцепси, както 

и използването на общи реверсни печати за отсичане на монетите за членовете на едно 

и също императорско семейство. От тази констатация става ясно, че за всеки владетел 

са изработвани не само нови аверсни печати, което е задължително заради смяната на 

портретното изображение, имената и титлите, а и нови реверсни.Старите реверсни 

печати не са преизползвани, дори когато са от един и същ иконографски тип и номинал 

с новите. 

От илюстрациите ясно се вижда, че за всеки владетел са изработвани нови 

печати, а старите, с които вече са отсечени монети за предишния, вероятно са 

унищожавани.Същата практика е валидна и за други печати с еднаква иконография, но 

произведени за различни императорски семейства. 

В шести параграф е направен сравнителен анализ на монетосеченето на 

Дионисополис с монетните производства на Одесос, Месамбрия и Аполония. 

Дионисополис, Одесос, Месамбрия и Аполония възникват в периода от края на 

VII до края на VI век пр.Хр. Те имат еднакъв статут (градове държави) както в 

предримския, така и по време на римския императорски период (свободни 

градове).Поради това е коректно хронологическият и иконографски анализ на 

провинциалното монетосечене, да е между тях. Периодът на изследване е от 138 г., 

когато започва градското монетосечене на Дионисополис за римските императори и 

членове на техните семейства, до 240 г., когато то приключва. 

От направения сравнителен анализ на реверсните типове на Дионисополис, 

Одесос, Месамбрия и Аполония е видно, че най-пълно иконографско покритие 

съществува между дионисополското и одесоското монетосечене. 

Общите в иконографско отношение изображения, поставяни върху реверсните 

печати на двата съседни милетски полиса, маркират взаимоотношенията в религиозния, 

културния и стопанския им живот.Безспорно монетосеченето на Дионисополис през 

римския императорски период (за разлика от автономното) е значително по-скромно в 

типово и количествено отношение от това на Одесос. 



Според изследователите честата употреба на едни и същи иконографски типове 

може да се обясни от една страна с подчиняването на установена за историческия 

период традиция и естетика, а от друга – с обстоятелството, че тези типове са лесно 

разбираеми не само за жителите на градовете, а и за населяващите околностите му 

племена. 

Освен констатираната сходна иконография при някои от реверсните типове, не 

се откриват общи гравьори и стилова близост, както между реверсните, така също и при 

аверсните печати на четирите съседни полиса. 

Поради изписването на различен демотикон върху реверсните печати на всеки 

отделен полис, те няма как да бъдат използвани за отсичане на емисиите на два и 

повече съседни града.Въпреки че това не важи за аверсните печати, общи такива не се 

откриват между четирите сравнявани елински полиса. 

Съществува обаче общ аверсен печат между Дионисополис и Марцианополис. 

Този аверсен печат (Obv. 10), предназначен за монетите от V номиналза Гордиан III в 

Дионисополис е свързан с единадесет реверсни печата (девет типа). 

Върху монетите, сечени в Марцианополис с този аверсен печат, е изписано 

името на провинциалния управител Tullius Menophilus.Неговият мандат е датиран в 

периода 238-240 година.Тъй като до настоящия момент са публикувани само част от 

печатите на марцианополските монети, все още е трудно да се каже кой от двата града 

помага на другия при изработването на монетните печати.Несъмнено Марцианополис е 

град с изобилно монетосечене, но от него досега са публикувани само монети с три 

различни реверсни типа, срещу девет типа от Дионисополис, отсечени с общия за двата 

града аверсен печат.Трябва да се отчита и фактът, че Дионисополис е град с вековни 

традиции в монетосеченето, датиращи от IV век пр.Хр. 

Докато не се изработят и публикуват корпуси на всички градове от Мизия и 

Тракия, за да могат да се сравнят всички печати, използвани за отсичане на емисиите 

им, не трябва да се избързва със заключенията, и хипотези като тази на К. Крафт да се 

приемат апостериори. 

С емисиите, отсечени в периода 238-240 година за Гордиан III се слага край на 

продължилото шест века с различна интензивност и кратки хиатуси полисно 

монетосечене на Дионисополис. 

Проведеният иконографски и стилов сравнителен анализ безспорно доказва, че 

елинският полис Дионисополис има своя монетарница, която започва да функционира 

през IV век пр.Хр. и работи до средата на III век сл.Хр. 



Дионисополските гравьори векове наред градят свой почерк и стил, който се 

отличава от този на другите западнопонтийски монетарници. 

Макар и значително по-скромно от автономното, реализирано през 

късноелинистическия и елинистическия период, градското монетосечене на полиса 

през императорския период има свой принос към римското провинциално 

монетосечене в Долна Мизия. 

Седми параграф третира въпроса за контрамаркираните бронзови монети в 

Дионисополис през римския период. 

Отдавна са известни бронзови автономни монети на Дионисополис, 

контрамаркирани през римския императорски период. 

Броят на тези монети, подпечатани с правоъгълна контрамарка, представяща в 

съкратен вид (с три букви ТРА) името на императора Траян (98-117 година), е 

значителен.Никой от изследователите досега не е проучил пълноценно тези монети, 

въпреки че те дават отговор на редица въпроси, свързанис монетосеченето на 

Дионисополис, Калатис и Томи в периода от края на I до първите четири десетилетия 

на II век, както и за монетната циркулация в Дионисополис и неговите околности през 

този период. 

Изследването ни обхваща няколко групи монети според принадлежността им, 

които обаче притежават един общ белег – подпечатани са с един и същ тип 

контрамарка „ТРА“.Обработените монети (43 екземпляра) са от нумизматичните 

фондове на ИМ-Каварна, ИМ-Балчик, АМ-Варна и от частни колекции. 

Според принадлежността си контрамаркираните монети се делят на две основни 

групи – собствени градски (дионисополски) и чужди градски монети (на Калатис и 

Томи).Всички монети, включени в изследването, са открити през последните тридесет 

години в Балчик и близките му околности.За една част от монетите нямаме почти 

никакви данни за археологическата среда, в която са открити, освен общи координати 

на местонамиране. 

Градските контрамаркирани собствени и чужди бронзови монети са 

свидетелство за критичен период в икономиката на полиса.Вероятно в периода от края 

на I век до началото на управлението на Антонин Пий през 138 година Дионисополис 

няма възможност за производство на монети по новия римски стандарт (с изображения, 

имена и титли на римските принцепси и членовете на техните семейства).През този 

период градската монетарница само контрамаркира собствени и чужди градски монети, 



които циркулират в Дионисополис и околните селища, заедно с монети от римските 

сенатски емисии.  

Контрамарките върху монетите, както и датираните сенатски емисии, са важни 

хронологически репери, въз основа на които могат да се направят редица заключения за 

относителната датировка на последните дионисополски автономни емисии и за 

циркулацията в града и селищата от близките му околности. 

В края на I век сл.Хр. дионисополската монетарница отсича последните емисии 

градски монети с традиционните за полиса божества върху аверса и техните атрибути 

върху реверса.За разлика от съседните западнопонтийски полиси Месамбрия, Одесос, 

Калатис и Томи, Дионисополис започва да сече монети с изображения на римските 

принцепси и членовете на техните семейства през първите години от управлението на 

Антонин Пий (138-161 г.).В периода от края на I век сл.Хр. до около 138/140 година се 

очертава хиатус в монетосеченето на Дионисополис, през който градската монетарница 

само контрамаркира собствени и чужди монети. 

След втория поход на император Траян през 106 година племенният съюз на 

Децебал бил разгромен и е създадена провинция Дакия. През първите десетилетия на II 

век сл.Хр. в Дионисополис се контрамаркират голямо количество собствени градски и 

чужди (на Калатис и Томи) бронзови монети, с правоъгълен печат, представящ в 

съкратен вид (с три букви – ТРА) името на император Траян. Тези контрамаркирани 

градски монети циркулират в Дионисополис и околните селища заедно със сенатските 

емисии и през управлението на император Хадриан (117-138 г.). 

В началото на управлението на Антонин Пиймонетарницата на Дионисополис 

възстановява отново своята дейност, емитирайки паралелно пет различни номинала и 

типа монети.Регулярното градско монетосечене продължава с различна интензивност 

до управлението на Гордиан III (238-244 година). 

Доказателственият материал за изказаните съждения е онагледен в пет табла. 

Осми параграф разглежда циркулацията и разпространението на 

дионисополските провинциални монети. 

За да изясним проблемите, свързани с циркулацията и разпространението на 

градските дионисополски монети, сечени в периода от началото на управлението на 

Антонин Пий (138-161 година) до управлението на Гордиан III (238-244 г.), събрахме 

данните, които ни бяха достъпни за местонамирането на такива монети.  

От инвентарните книги на ИМ-Балчик, АМ-Варна, РИМ-Шумен, РИМ-Добрич, 

РИМ-Разград, ИМ-Каварна, ГМ-Шабла, ГМ-Дуранкулак, както и от публикациите, в 



които са упоменати дионисополски монети, сечени през наблюдавания период, 

събрахме ценни данни за местата за местонамирането им.Освен за инвентираните в 

нумизматичните фондове екземпляри, извлякохме интересни и важни топографски 

данни и за местата, където през последните десетилетия са намирани случайно 

дионисополски провинциални монети, попаднали в частни колекции. 

Археологически разкопки на селищата от римската епоха, намиращи се в 

околностите на Балчик, почти не са провеждани и поради това информацията е събрана 

от намервачите на случайно откритите в руините монети. 

Всички екземпляри, открити при археологически разкопки и случайно откритите 

колективни находки са описани с пълните им метрични параметри, легенди и 

местонамиране. 

Местата, на които са намирани случайно единични екземпляри градски 

дионисополски монети, сечени в периода 138-240 година, сме систематизирали в 

просторна таблица. В нея са посочени местонамирането, за кого е отсечена монетата и 

броят на намерените там през годините монети, за които успяхме да съберем 

информация. 

Приложена е карта на местата, на които се откриват провинциални 

дионисополски монети. 

От посочените топографски данни на откритите колективни и единични находки 

с провинциални дионисополски монети могат да се направят няколко важни извода: 

- данните за разпространението на провинциалните дионисополски монети 

вероятно са непълни. Местата, на които се откриват монетите със сигурност 

са повече от регистрираните, както и броят на екземплярите, които сме 

проучили от музейни фондове и частни колекции. Богатата база данни, с 

която разполагаме за местата, на които се откриват дионисополски градски 

монети, формира една подробна картина за разпространението им. Нова 

допълнителна информация би допълнила картата, но няма да я промени 

съществено; 

- най-ранните градски емисии, както и тези от малките номинали, се откриват 

основно в Дионисополис и най-близките селища. Същото се отнася и за 

екземпляри от ограничени емисии; 

- в колективните находки провинциалните дионисополски монети 

„съжителстват“ основно с тези на Одесос, Марцианополис и Калатис и по-



рядко с монети на Томи, Истрия, Месамбрия, Анхиало, Никополис ад 

Иструм и Хадрианополис; 

- провинциалните дионисополски монети, подобно на автономните, имат най-

широко разпространение в североизточна посока, в античните селища, 

намиращи се на цялата територия на днешна българска Добруджа. Това е 

съвсем естествено, като се има предвид, че най-близката градска 

монетарница – тази на Калатис, отстои на повече от 80 км. 

- В югозападна посока дионисополските градски монети са разпространени 

по-ограничено, тъй като Одесос е само на 40 км, а през римския период той е 

полис с обилно монетосечене. 

Подробното топографиране и систематизиране на местата, на които се откриват 

провинциални дионисополски монети, е важно за изясняването на много моменти от 

политическата и икономическата история както на Дионисополис, така също и на 

селищата от неговите по-близки и по-далечни околности в периода 138-240 

година.Монетните находки доказват съществуването на континуитет в повечето 

антични селища около Балчик, основани още през елинистическата епоха, както и 

възникването на много нови по време на римското управление. 

Изхождайки от информацията, която монетите ни дават като извори за 

историята, съпоставяйки я с информацията от откритите епиграфски паметници и 

писмени извори, се постарахме да възстановим една приблизително точна картина на 

политическия, икономическия и културен живот на древния град. 

Вярваме, че събраният, анализиран и систематизиран нумизматичен материал 

може да послужи за солидна база на бъдещи проучвания. 

Заключение, в което са извадени на преден план най-важните акценти на 

проучването, получените резултати и направените основни изводи. Състои се от 

осемнадесет страници. 

Съставна част от дисертационния труд са и трите каталога, състоящи се от 

двеста тридесет и четири страници. 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА  
за приносните моменти на дисертационен труд  

„Монетосеченето на Дионисополис – IV век пр. Хр. – III век сл. Хр.“ 

 
 

1. Настоящият труд е първото цялостно изследване на монетосеченето на 

западнопонтийския Дионисополис, реализирано в периода – IV век пр. Хр. – III 

век сл. Хр. 

2. За първи път събрахме, анализирахме и систематизирахме всички известни до 

настоящия момент монетни типове с техните варианти, сечени през автономния 

и провинциалния период на полиса. 

3. В процеса на работа открихме девет нови типа, седемнадесет варианта и сто 

двадесет и два печата, които се публикуват за първи път в настоящото 

изследване. 

4. За първи път данните от монетите, емитирани в Дионисополис и от 

епиграфските паметници, открити в Балчик и околностите му, разгледахме като 

единна изворова база. 

5. Извършихме иконографски, стилов и метрологичен анализ на известните до 

настоящия момент контрамаркирани собствени и чужди градски и владетелски 

скитски бронзови монети. Събраните сто и деветдесет контрамаркирани монети 

систематизирахме по типове контрамарки и относителна хронология на 

подпечатване. 

6. Установихме, че дионисополската полисна управа в края на II и през I век пр. 

Хр. подпечатва голямо количество собствени и чужди градски и владетелски 

скитски монети от различни емисии с тип контрамарка „глава на Хермес с 

петасос“. 

7. Събрахме, обработихме и систематизирахме по типове на новите печати и 

двадесет и три препечатани в Дионисополис бронзови монети. 

Идентифицирахме и първичните типове на препечатаните монети. 

8. Чрез добитите резултати от обработените контрамаркирани и препечатани в 

Дионисополис монети установихме относителната хронология на периодите на 

възход и затишие (хиатус) в градското монетосечене, подкрепена изцяло от 

данните на епиграфските паметници. 



9. За първи път изследвахме задълбочено и систематизирахме по варианти на 

изписване и по палеографски особености реверсните легенди на 

дионисополските монети. 

10. Определихме средните метрични параметри (диаметър и тегло) на всички типове 

и видове дионисополски монети. 

11. Установихме колко номинала е сякла градската монетарница през автономния и 

провинциалния период на полиса. 

12. Установихме кои и колко номинала са сечени и циркулирали паралелно в 

градската икономика, както през автономния, така и през провинциалния период 

на полиса. 

13. Диференцирахме всички аверсни и реверсни печати, с които са отсечени 

обработените монети. 

14. Проседихме всички връзки между аверсните и реверсните печати на 

обработените монети. 

15. Определихме относителната хронология на отсичане на всички типове 

автономни монети. 

16. Автономните монети систематизирахме по магистратски контрол.  

17. Установихме броя на номиналите и типовете, сечени под контрола на всеки 

отделен монетен магистрат на Дионисополис, известен до настоящия момент. 

18. Провинциалните дионисополски монети датирахме прецизно, а не общо в 

рамките на управлението на отделния принцепс. 

19. Реидентифицирахме и реинтерпретирахме редица аверсни и реверсни 

изображения и легенди. 

20. Въз основа на резултатите от отработения голям обем непознат до настоящия 

момент новооткрит нумизматичен материал, коригирахме хипотезите на по-

ранните изследователи, отансящи се до монетосеченето на Дионисополис 

(приемани досега безкритично). 

21. Проучихме и публикувахме четири неизвестни колективни находки, открити в 

околностите на Балчик през последние години. 

22. Коригирахме и уточнихме относителната датировка на най-ранните 

дионисополски монети. 

23. Правилно идентифицирахме монетите от I номинал, сечени за Гета цезар, които 

досега бяха определяни като монети, сечени за Гета Август. 



24. Предатирахме периодите на активност и хиатус в дейността на дионисополската 

монетарница по време на управлението на ранните Севери (193-217 година). 

25. Установихме датата, преди която спира провинциалното монетосечене на 

Дионисополис (terminus ante quem) – май, 241 година. 

26. Прецизно топографирахме и систематизирахме в таблици местата, на които се 

откриват автономни и провинциални дионисополски монети. 

27. Изготвихме подробен каталог с пълните метрични данни, връзките между 

аверсните и реверсните печати, разположението (отклонение) спрямо ядрото (die 

axis), местосъхранението на всеки илюстриран екземпляр и публикацията, в 

която за първи път е упоменат типът на монетата. 
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