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Дисертационният труд е структуриран в: предговор, преглед на из-

ворите и историографията, седем глави, 5 приложения, списък на сък-
ращенията, описи на източниците на изображенията, на съкращени-
ята и на използваната литература и заключение в общ обем от 518 
страници. 

 
Дисертационният труд е насочен за публична защита след предва-

рително обсъждане на заседание на Катедрата по история и археоло-
гия, проведено на 13.09.2021 г. (Протокол № КД-01-01 / 13.09.2021 г.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 21 

декември 2021 г. от 15 часа в зала № 309, Корпус 1 на Шуменски уни-
верситет „Епископ Константин Преславски”. 
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В Предговора са проследени причините за написването на насто-
ящата разработка, хронологичният обхват и целите. Идеята за този 
труд се роди преди десетина години по време на работата ми с нумиз-
матичния материал и публикациите, свързани с колективните мо-
нетни находки от нашите земи под османска власт, съдържащи значи-
телни количества европейски талери. Още преди това ми бе напра-
вило впечатление почти пълната липса на интерес в нашата наука към 
монетите от периода XVI – XVII в. в частност, а и като цяло към тези 
от османската епоха. Тази негативна тенденция дава своето отраже-
ние и върху общото развитие на изучаването на монетната циркула-
ция в нашите земи, поради оформилата се с течение на времето зна-
чителна хронологична празнина в тази област. 

От друга страна, в останалите публикации (исторически, икономи-
чески и т.н.), засягащи периода XVI – XVII в. и коментиращи разно-
образни монетни номинали, местни и народни названия на монети, се 
наблюдава в голяма част от случаите неяснота, непълнота, а доста 
често и пълно объркване относно нумизматичната проблематика. 
Тази тенденция се наблюдава дори и след появата на първите публи-
кации на конкретен монетен материал. Причините за това са много. 
Сред тях са различните наименования на една и съща монета в Европа 
(където, между другото, също се отчитат регионални специфики на 
терминологията, например: талер в германоговорящите страни, та-
леро в италианоговорящите, долар в англоговорящите, ефимка в Ру-
сия и т.н.), Османската империя (официалните документи) и различ-
ните народи, които я населяват. Това води често до смесване на най-
разнообразни монетни наименования и до редица неясноти и обърк-
вания в някои публикации. Не са редки и грешките в това отношение. 

Настоящата разработка се основава до голяма степен на личните 
ми наблюдения в тази област в продължение на повече от десетиле-
тие. Това време, разбира се, е много малко, за да бъдат обработени и 
публикувани огромните количества талерови монети, съхранявани в 
нашите музеи и частни сбирки. Но целта на настоящото изследване 
не е да бъде създаден корпус на талеровите монети от територията на 
днешна България или пък да бъдат описани всички талерови монети, 
открити в нашата страна. Основната цел е да се открои мястото на 
нашите земи в общоевропейските процеси (от нумизматично, иконо-
мическо и в по-малка степен от историческо, политическо и археоло-
гическо отношение) съпътстващи революцията на цените, появата на 
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едрите сребърни монети със стойност равна на златния дукат и фло-
рин, тяхното разпространение и прием в редица територии (вкл. и в 
нашите земи) и др. съпътстващи процеси. В нашите земи под осман-
ска власт това довежда в крайна сметка до постепенното изместване 
на домашните османски номинали от пазара – пълното изчезване на 
медния мангър и значителното намаляване на количеството на акче-
тата. Всичко това е свързано и с намаляването на доверието към ос-
манските монети като цяло (с изключение на златните номинали) от 
страна на населението – християнско и мюсюлманско. Това е съпътс-
твано от почти пълното безсилие на османската власт в продължение 
на повече от столетие (след разразяването на кризата от 1585 г.) да се 
справи с масираното навлизане на европейските талерови монети. В 
крайна сметка държавата не предприема практически почти никакви 
адекватни мерки да се справи с тази опасна за икономиката и полити-
ката ситуация, а напротив – приема за редовно заплащането (напри-
мер на данъци и държавни такси) с чужди талерови монети. 

Въпреки интензивността на икономическите контакти между 
днешните български земи под османска власт и Западна Европа, в на-
шата страна липсва специално изследване по тези въпроси от нумиз-
матична гледна точка. Наличието на значителен брой талерови мо-
нети е било обект на внимание от изследователите най-често между 
другото. В следствие на това се появяват недобре обосновани и дис-
кусионни тези, касаещи икономическите и търговските контакти 
между земите, в които са сечени талерите и Балканите. Те са свързани 
и с циркулацията на монетния материал, особено след 80-те години 
на XVI в. Този период е свързан със събития в икономически и поли-
тически план, които оставят дълбок отпечатък както в Европа, така и 
на Балканите. 

Хронологичният обхват на настоящата разработка е свързан с по-
явата и разпространението в нашите земи под османска власт на та-
лера и талеровите монети (по-големи от ¼ талер). Въпреки това и на-
чалната, и крайната дата са до голяма степен условни. Появата на та-
лера вероятно е по-правилно да се възприема по-скоро като процес, а 
не като еднократен акт. Освен това, в началото той съществува само 
като локална монета без почти никакво значение за международната 
търговия. Въпреки че първите гулденгрошени са отсечени още в са-
мия край на XV в., първоначално те имат единствено местно значе-
ние. Едва през първите три десетилетия на XVI в. талерът се оформя 
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като монета, призната от много държави и започнала вече своето раз-
пространение в обширни територии. Именно за това приех именно 
началото на XVI в. като граничен хронологичен репер. Още повече, 
че сред учените липсва единомислие относно самата същност на та-
лера, понеже в началото това е народно, а не официално название и се 
отнася към няколко различни по своето естество и произход монетни 
единици. Именно затова всички мнения за началната дата на поява на 
талера са субективни авторови хипотези, без да има общоприета в на-
уката дата и място на появата на тази монета. При всички случаи, та-
лерът се превръща в монета с голямо значение в икономическата, тър-
говската, финансовата и политическата сфера именно през XVI в. 

Крайната дата също не е приета случайно. Краят на XVII в. е свър-
зан с множество събития от нумизматично, политическо, военно и 
икономическо естество, което провокира да се постави крайната дата 
именно тогава. Действително това е времето на приключване на една 
от най-тежките за Османската империя войни, завършила през 1699 г. 
с Карловацкия (Карловицкия) мирен договор. С нея е сложен край на 
победоносните за империята кампании в Европа и тя за пръв път губи 
инициативата както във военната, така и в политическата и икономи-
ческата сфера. Но най-главният аргумент са резултатите от големите 
финансови и монетарни реформи в Османската империя по времето 
на султан Сюлейман II, които са свързани с коренна промяна на ос-
манската монетарна система – изоставяне на акчето като основна па-
рична единица, въвеждане на съвсем нови монетни номинали, закри-
ване на десетки монетарници, опит за централизация в областта на 
монетната сфера и т.н. Но освен това, на границата на двете столетия, 
като последствие от описаните по-горе две основни събития, се наб-
людава значителна, бих казал дори коренна, промяна в монетната 
циркулация в Османската империя. Тя пряко касае темата за талерите 
и се изразява в две направления: промяна на талеровия поток отвън и 
създаване на собствена османска талерова монета – куруша (наричан 
от българите по европейски образец „грош“). 

На границата на XVII и XVIII в., без точно да може да бъде посо-
чена по-точна датировка, се наблюдава и коренна промяна в паричния 
поток от европейските страни. В края на XVII в. постепенно започват 
да изчезват най-популярните в предишните две столетия чужди сре-
бърни монетни единици – нидерландския льовенталер и испанската 
монета от 8 реала. Още преди тази дата от османските пазари са из-
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чезнали така популярните в първата половина на XVII в. полски тро-
яки и ¼ талери. Но за това причините са други – отслабването на Реч 
Посполита и намаляването на сребърното съдържание на монетите от 
3 гроша. Останалите талерови европейски монети, като италианските 
талеро и германските райхсталери, намаляват в значителна степен 
своето количество, което е свързано и с вътрешни причини. За сметка 
на това засилват присъствието си други талерови монети, най-вече ав-
стрийските. Появяват се и нови, непознати до този момент. На първо 
място сред тях са руските сребърни и медни монети. Тяхното навли-
зане в паричния оборот на империята в началото е плахо и в много 
малки количества, но с течение на времето ще се превърне в регу-
лярно, без да е особено масирано. 

Навлизането на талеровите монети в българските земи е дълъг и 
сложен процес. До този момент не е даден задоволителен и аргумен-
тиран отговор на редица важни въпроси като: кои са най-старите та-
лери, открити в българските земи; кога талерите започват редовно и в 
големи количества да навлизат по балканските пазари на империята; 
кога са възприети от османската власт като редовно платежно средс-
тво и др. Далеч съм от мисълта, че ще се дадат окончателни отговори 
на тези въпроси, но считам, че има достатъчно изворови данни от раз-
личен характер, които ще хвърлят светлина върху поставените проб-
леми. Целта ни с настоящото изследване е да се изследва и анализира 
целият наличен публикуван изворов материал по темата – предимно 
писмен и нумизматичен, но също така исторически, икономически, 
археологически и т.н. Считам, че единствено комбинативния подход 
към всички налични извори ще даде пълна картина на навлизането и 
обращението на талеровите монети в земите ни. 

Също така трябва да се има предвид, че годината на отсичане на 
дадена чужда монета, участвала в монетната циркулация на Османс-
ката империя, не предоставя информация кога и как тя е попаднала в 
нея. Сребърните талери се явяват сърцевината на европейската моне-
тарна система в продължение на няколко века. От особено значение е 
тяхното развитие и циркулация през най-силните векове за този но-
минал – XVI и XVII – когато е разпространен практически в цяла Ев-
ропа и в редица територии извън нея (Америка, Азия и Австралия). 
От сведенията на чуждите пътешественици могат да се извлекат кос-
вени данни за това, откога талерите и изобщо европейските монети са 
в редовна циркулация в империята. Сред тях вероятно най-ценни из-
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вестия от първа ръка ни е оставил Ханс Дерншвам. От неговите сви-
детелства става ясно, че по време на неговото пътуване през българс-
ките земи на път за Цариград през 1553 – 1555 г. европейските талери 
по всяка вероятност не са законно платежно средство, понеже пъту-
ващите трябвало да обменят талерите срещу „аспри“ (акчета), при 
курс 1:37. Това е периодът преди разразяването на кризата. 

В Османската империя идеята за едра сребърна монета се развива 
много бавно. Практически това се случва след дълъг период на кризи 
и сътресения, по време на които почти липсват адекватни фискални 
мерки. Тази едра османска сребърна монета се появява около два века 
по-късно от европейските талери. И до днес не е установено със си-
гурност кои са причините и кое провокира въвеждането на куруша. 
Също така не е ясно кой е инициаторът на това – дали е под външен 
натиск или е вътрешно решение. Външният натиск е повече от логи-
чен особено от страна на османските съюзници – най-вече французи 
и англичани – които биха имали изгода от изместването от обращение 
на монетите на своите врагове – германските талери, нидерландските 
льовенталери и др. Самото название на монетата – куруш (което про-
излиза от грош) – е своеобразно доказателство, че е сечена под евро-
пейско влияние. И никак не е странно, че името е точно такова, по-
неже официалното название на първите тиролски талери първона-
чално е гулденгрошени. 

 
Извори и историография. Изворите за изучаване на талерите по 

българските земи под османска власт могат да се групират в две ос-
новни категории: писмени и нумизматични. Писмените свидетелства 
на епохата биват няколко подвида: фискални описи, кадастрални ре-
гистри, свидетелства на чужди пътешественици и др. Тахрир дефте-
рите са официални кадастрални регистри, съставени за голяма част от 
териториите под османска власт. В някои от тях се откриват данни за 
търговски операции с ценни метали. 

Информация за различни такси и други приходи на османската 
хазна се съдържат и в съчиненията на някои историци от епохата. 
Така например Лаоник Халкокондил свидетелства, че приходите на 
османците достигнали 900 000 статера в средата на XV век. Той 
описва и различни данъци, като харадж и таксите за паша и транспорт 
на земеделска продукция. Също така той споменава за данък за нае-
мане на товарни животни, като коне и камили, такса за пренасяне през 
река и такса за транспортиране на ориз. 
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Записките, оставени от различни чужди пътешественици, тър-
говци и дипломати, преминали през нашите земи, съдържат особено 
ценна информация от първо лице за видяното от тях, включително и 
за цени на различни стоки, размер на данъци, курсове на чужди мо-
нети и т.н. Сред тях най-многобройни са конкретните данни на чужди 
пътешественици, преминали по нашите земи през XVI – XVII век. 
Югославският изследовател Вук Винавер на базата на многобройни 
писмени извори подробно описва промените в пазарните курсове на 
различните талерови монети в отделните градове и територии на им-
перията. За столицата Истанбул той описва пъстра картина на най-
различни разменни курсове, които отразяват динамиката на тези про-
цеси през XVII в. Вук Винавер коментира съществуващите писмени 
известия, че османската власт се опитвала с изкуствено занижени при-
нудителни курсове да задържи стойността на талера на доста по-
ниски от пазарните цени. Сведенията на югославският изследовател 
са допълнени с редица писмени и нумизматични данни от Владимир 
Пенчев. 

Многобройни са и известията за разменния курс на испанските мо-
нети от 8 реала. Според писмени извори съществуват различия в офи-
циалния курс на райхсталера и 8-реаловата монета. Съществуват 
също така известия, че испанските монети от 8 реала са най-разпрос-
транените чужди сребърни монети в Османската империя. Любо-
питно сведение за предпочитанията на населението на София към 
льовенталерите ни е оставил Джовани Беноля, преминал през нашите 
земи през 1682 – 1683 г. и посетил днешната ни столица на 9 март 
1682 г. Той отбелязва, че каруцарите, българи по народност, не жела-
ели да им се заплати в каква да е валута, а специално в льовенталери, 
золоти или други едри сребърни монети, като на пътешествениците 
отнело доста време да си набавят такива от местните сарафи. 

За курса на талерите в империята могат да се извлекат сведения и 
от редица османски писмени извори. Така например в една османска 
историческа хроника, отнасяща се за управлението на султан Селим I 
(1512 – 1520) се споменава, че „саде-грошът“ (т.е. обикновения грош, 
талер) струва 35 акчета. Сведенията на чуждите пътешественици, пре-
минали през нашите земи потвърждават османските известия от онова 
време. За свободната циркулация на чужди монети на територията на 
империята споменава например френският пътешественик Дьолакроа 
през 1673 – 1675 г. Ханс Дерншвам в прочутия си дневник за пътува-
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нето му до Истанбул през 1553 – 1555 г. отбелязва, че в град Смеде-
рево разменили талерите по 37 акчета всеки. Пиер Лескалопие споме-
нава, че през 1574 г. талерите са равни на 40 акчета и са в свободно 
движение в империята. Съществуват и множество други известия на 
европейци, които дават ценни данни най-често от първа ръка. 

Освен тях съществуват и други писмени извори, от които могат да 
се извлекат важни сведения за видовете монети, които участват в цир-
кулацията по българските и други земи под османска власт. Един от 
най-подробните сред тях е известната „Хроника на турските султани“, 
издадена на немски език през 1590 г. В нея се съдържат много данни 
за употребяваните в Османската империя монети. Авторът посочва 
конкретни данни за разменния курс на различни европейски монети 
спрямо османските акчета (наричани от него „асперлини“). В това съ-
чинение се съдържат и сведения за промените в стойността на талера 
и се отбелязва, че по-късно един талер се равнявал на 40 акчета, а 
златния дукат на 60, а непосредствено преди отпътуването на автора 
от Истанбул талерът станал 80 акчета. Авторът дава и изключително 
ценни сведения за курса на европейските талери в различните осман-
ски територии. Тези различия (според това, което са му казали на 
място) се дължали на войната с Персия. Освен за Балканите под тур-
ска власт, в Хрониката се дават сведения и за други османски терито-
рии (Сирия, Египет), като се споменава, че един германски талер е 
фактически равностойностен на испанската монета от 8 реала, понеже 
и двете в Триполи (в османска Сирия) се разменят за 45 медини, до-
като венецианския дукат бил равен на цели 73 и дори 75 медини. 

Сред най-ценните за нашите земи писмени извори е сметководната 
книга на дубровнишкия търговец Бенедето Марино ди Рести (1555 – 
1611). През 1578 г. той идва в София, където живее дълги години и 
извършва търговски операции с редица селища на Балканския полу-
остров, но най-вече в българските земи. Сметководната му книга съ-
държа данни за периода 1590 – 1605 г. В нея се съдържат имената на 
около 600 човека, сред които и много българи, с които той имал тър-
говски взаимоотношения. Тази книга недвусмислено свидетелства, че 
през 1599 – 1602 г. талерът бил равен на 100 – 110 акчета. Книгата 
съдържа сведения за крупни търговски сделки с българи от различни 
краища на страната. Отбелязано е, че двама души от Оряховица и 
Мъглиж трябва да заплатят за купени от тях биволски и говежди кожи 
общо 75 500 акчета – една значителна за времето си сума. Сметковод-
ната книга на ди Рести съдържа и множество други, макар и косвени, 



10 
 

ценни сведения. Тя индиректно свидетелства, че испанските 8-реа-
лови монети имат същата стойност като райхсталерите и то не само в 
Османската империя, а и на други места, като Дубровник например. 

От писмените извори могат да се извлекат ценни сведения за по-
купателната стойност на западноевропейските монети и за цените в 
българските земи под османска власт и в по-широк географски ареал. 
Сведения за цените в българските земи са ни оставили и редица чужди 
пътешественици. Интересни, макар и оскъдни сведения е оставил ан-
глийският търговец Джон Нюбъри, преминал по нашето черноморско 
крайбрежие през април 1582 г. Той споменава, че в Тулча заплатил 
мито от две или три крони. Това известие предизвиква удивление, по-
неже подобни монети до този момент не са откривани нито в нашите 
земи, нито в Северна Добруджа. Не е изключено всъщност тук да 
става въпрос за талери, а не за английски крони. Същият автор по-
нататък в описанието си дава цените на някои стоки. За крони споме-
нава и друг англичанин – Джон Бърбъри – който преминава през бъл-
гарските земи през 1665 г. Същият, освен за крони говори и за долари 
малко по-долу в описанието си, което предизвиква още по-голямо 
объркване. Като название на талера, терминът долар се употребява и 
от други английски пътешественици, например от адвоката Хенри 
Блаунт от 1634 г. Без съмнение във всички тези случаи на спомена-
ване на термините крона и долар се има предвид талер. Много веро-
ятно е да става въпрос за различни видове талери. За съжаление в нито 
един от английските пътеписи не се съдържа по-конкретна информа-
ция. 

 
Развитието на научния интерес към европейските талери в част-

ност и към монетите от XV – XVII в. като цяло, може да бъде обосо-
бено в три основни периода: до 1964; между 1964 и 1986 г. и след 1986 
г. 

Главен действащ фактор през първия период е рязкото пренебре-
жение към този род паметници, за който са характерни ограничените 
по брой и конкретика публикации. За съжаление, те не предизвикват 
почти никакъв интерес сред изследователите и не стават, с много 
малки изключения, достояние на науката. Между 1878 и 1944 г. в Бъл-
гария няма нито една публикувана конкретна статия, касаеща темата 
за циркулацията на талеровите монети през османската епоха. През 
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този период няма и нито един нумизмат, който задълбочено да се за-
нимава с въпросната тематика. Интересът е насочен предимно към ан-
тичните и в по-малка степен към средновековните монети. 

Все пак, известен косвен интерес съществува. Така например Диа-
манди Ихчиев в началото на XX век обръща внимание на някои проб-
леми на циркулацията на чужди сребърни монети в българските земи 
под османска власт. Той е първият, който поставя въпроса за монето-
сеченето в българските земи през османската епоха и посочва разли-
ките в теглото на акчетата, отсечени в различните монетарници. Все 
пак авторът допуска в труда си многобройни неточности, породени от 
факта, че ползва не емпиричен материал, а само писмени извори. Така 
например той посочва, че старият български грош с образ на лъв имал 
стойността на 40 акчета. Очевидно става въпрос за объркване, понеже 
грошът от времето на Иван Шишман и османското акче имат съизме-
римо тегло и сребърно съдържание и е практически невъзможно съ-
отношението между тях да е 1:40. Очевидно Ихчиев има предвид ни-
дерландския льовенталер за едно доста по-късно време. В други слу-
чаи изобщо не става ясно каква точно монета визира авторът, напри-
мер при посочването, че грошовете без образ на лъв имат стойност на 
35 акчета. За съжаление, това задълбочено изследване се явява изоли-
рано, а поставените проблеми остават без последици. 

Някои проблеми стават обект на анализ и в публикации от по-общ 
характер. Така например, отделни важни въпроси са третирани в 
труда на Анастас Иширков, посветен на ситуацията в град София през 
XVII в. По същия начин Иван Сакъзов, анализирайки дубровнишката 
търговия посочва разменните курсове на редица монети в отделните 
периоди. За целта и той се ръководи не от нумизматичен материал, а 
от запазените писмени данни. Така например той отбелязва, че курсът 
на дубровнишкия дукат е различен от този на венецианския. Използ-
вайки данните от съдебен регистър от 1603 г. личи, че 125 760 акчета 
се равняват на 1572,5 дубровнишки дуката, т.е. съотношение 80:1. Ве-
роятно тук става въпрос не за реална монета, а за разчетна единица 
или пък за сребърен дукат, понеже по същото време златният венеци-
ански дукат вече има стойността на повече от 300 акчета. 

Когато говорим за труда на тези ранни изследователи от периода 
преди 1944 г. не може да не отбележим многобройните слабости на 
техните трудове, които, разбира се, са напълно оправдани. Трябва 
също така да се отчете факта, че те са написали своите изследвания 
във време, когато все още няма нито една публикация на конкретен 
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нумизматичен материал и те са се ръководили почти изцяло от налич-
ните по онова време писмени извори, които в много отношения са не-
точни, непълни и объркващи. При тях често се използват не реални, а 
сметководни монетни единици. Освен това често се смесват действи-
телни названия на монети с изопачени от местното население и дори 
народни такива. Именно затова трябва да отдадем заслужени похвали 
за научните трудове на тези пионери. 

Едва след 1944 г. се появяват, макар и малко на брой публикации, 
засягащи различни аспекти на монетната циркулация. Като правило, 
талеровите монети не се разглеждат отделно и специално, а са част от 
по-общи публикации, касаещи например конкретна колективна на-
ходка, в която, наред с другите монетни номинали, се съдържат и та-
лери. В този период се наблюдава значителен дисбаланс на изследва-
нията. Някои региони са сравнително добре проучени, докато други 
са почти незасегнати в научно отношение. Често публикациите не за-
сягат проблемите на циркулацията на талерите в дълбочина, понеже 
тяхната научна цел е съвсем различна. Трябва да се отбележи факта, 
че много по-голямо внимание се обръща на западноевропейските мо-
нети от колективните находки, докато османските само се спомена-
ват. Но и те са само частично проучени. Най-характерната черта на 
почти всички публикации до 1989 г. е тяхната краткост. Не ни е на-
пълно известна причината за това, но предполагаме, че сред отрица-
телно действащите фактори е политическата конюнктура от онова 
време, а друга, и то съвсем не маловажна, е недостъпността на запад-
ноевропейска литература и монетни каталози на европейски монети. 
Именно така си обясняваме неточно, непълно и дори погрешно опре-
делените екземпляри. 

Не бива, обаче, да се оставят недооценени някои доста успешни и 
важни опити за работа с талеровите монети, за тяхната научна обра-
ботка и публикуване. Сред най-изтъкнатите учени, занимаващи се с 
нумизматика на периода XVI – XVII в. в България е Тодор Герасимов. 
В началото той не се занимава конкретно с монетите от тази епоха, а 
с различни аналитични въпроси, свързани с тях. Така например още 
през 1963 г. се появява статията му, посветена на народните наимено-
вания на монети, циркулирали по нашите земи през късносреднове-
ковната епоха, запазени в произведения на народното творчество като 
песни, предания, легенди и приказки. 

Сред първите публикации на нашия изтъкнат учен, третираща кон-
кретно талерови монети, е тази, посветена на голямото съкровище от 
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София – една от най-емблематичните находки от българските земи 
под османска власт. Монетите са били поставени в метална кутия, за-
едно със сребърен пръстен и две железни ножчета, възприети от То-
дор Герасимов като предмети за ритуално обрязване на еврейски мом-
чета. Това му дава основание да предположи, че парите са принадле-
жали на богат софийски равин. Освен това съкровището е открито в 
сграда, съседна на най-старата синагога в София в стария еврейски 
квартал. От цитираната от Герасимов литература става ясно, че той не 
е разполагал с почти никакви монетни каталози и друга съпътстваща 
литература по тематиката, а се е опитвал да определи монетите въз 
основа на своите знания на базата на изображенията и надписите 
върху тях. Това е изключително похвално, имайки предвид основните 
му занимания в епохата на Античността. При този начин на работа 
грешките, допуснати в статията, са напълно обясними: смесването на 
различните типове нидерландски талери; непълното разграничение на 
льовенталерите на отделните провинции, както и провинциалните та-
кива; смесването на талерите на Свещената Римска империя и Ер-
цхерцогство Австрия, предизвикало и объркване и смесване на от-
делни владетели; погрешното определяне на талерите на различни 
германски държави като саксонски; неточното разпределение на ис-
панските монети по владетели и т.н. Въпреки това статията на Тодор 
Герасимов е изключително полезна, поради подробното описание на 
монетите и снимковия материал на по-важните от тях. Това позволява 
грешките, непълнотите и неточностите да бъдат частично поправени. 
Професионализмът на Герасимов проличава от конструкцията и под-
редбата на самата публикация. С някои малки изключения монетите 
са представени нагледно с необходимите описания, надписи, данни за 
диаметър и тегло. Освен с описание на самите монети, авторът е ана-
лизирал и редица съпътстващи монетната циркулация елементи като 
международната търговия на Балканите по онова време, липсата на 
английски монети, незначителното количество френски монети и т.н., 
които осветляват множество страни от икономическата действител-
ност на епохата. Ето защо статията на Тодор Герасимов има огромно 
значение в изучаването на монетите, циркулирали в края на XVI и 
първата половина на XVII в. На Герасимов дължим и други ценни, 
макар и много кратки публикации, засягащи монетната циркулация 
през османската епоха. Всички те поставят началото на научното опи-
сание и изучаване на османските и западноевропейските монети, цир-
кулирали по българските земи в периода XVI – XVII в. 
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Делото на Герасимов е продължено и от други учени. Една от пър-
вите публикации, в които са определени и европейските, и османските 
монети, дължим на Кунка Рогева. За съжаление краткото ѝ съобщение 
за голямата монетна находка от с. Бистрица, Софийско, която съ-
държа 986 сребърни монети, обхваща едва четири страници и се ха-
рактеризира със своята схематичност. През 60-те и 70-те години на 
миналия век се наблюдава интересна тенденция, касаеща нумизмати-
ката на периода XVI – XVII в. Някои изследователи, въпреки че се 
занимават с друга проблематика, публикуват и монети от османската 
епоха. Така например, една изключително интересна златна монета от 
5 дуката на Архиепископство Залцбург е публикувана като част от ко-
лективната находка от Несебър, съдържаща предимно накити. Въп-
росната монета е преупотребена и е използвана вторично като част от 
накит. 

Една от най-важните основополагащи публикации е дело на 
Милко Мирчев и касае голямото съкровище от османски и западно-
европейски монети от село Дъбравино, открито през 1967 г. Статията 
е и пример за своевременно обнародване на нумизматичен материал 
– едва три години след откриването на находката. Западноевропейс-
ките монети са представени групово по държави, типове и номинали, 
но без снимки и метрични данни за всяка от тях. Пропуските и непъл-
нотите на тази публикация се компенсират изцяло от професионал-
ното представяне на монетите в съкровището. Те, освен това, са на-
пълно оправдани от спецификите на периода, в който е написана ста-
тията: липса на монетни каталози, невъзможност за връзка със запад-
ноевропейски учени, информационно затъмнение за постиженията на 
чуждите изследователи, липса на данни за други подобни находки от 
съседните на Българския страни и др. Отчитайки всичко това, счи-
таме, че статията на Мирчев е сред най-важните в нашата страна от 
70-те години на XX в. 

В тези десетилетия прави впечатление опитът на някои от изсле-
дователите твърде повърхностно и бегло да анализират значителни по 
количество и разнообразие на нумизматичния материал монетни на-
ходки. Така съкровища с над 500 екземпляра са публикувани едва на 
няколко страници. Например едно от най-важните – това от софийс-
кия квартал „Бенковски“ – е публикувано от Кунка Григорова върху 
по-малко от 4 страници, като са илюстрирани едва 9 монети. Този на-
чин на публикуване за съжаление не позволява да се извлече нужната 
информация за тази така интересна колективна находка. Въпреки това 
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обнародването на съкровището е от голямо значение за родната ни 
нумизматика. За съжаление, статията има доста слаби страни: липсва 
каталог; данните за диаметър и тегло са представени само общо по 
типове; номиналът на френските монети е определен погрешно като 
грош; към френските крале е прибавен и лотарингският херцог Шарл 
IV; льовенталерите не са разпределени по провинции и т.н. Освен 
това в статията се натъкнахме и на некоректно цитирана литература. 
Авторката посочва, че в търговията си с турците французите използ-
вали предимно монети на Австро-Унгария, като цитира Тодор Гера-
симов, но на въпросната страница той отбелязва, че в търговията си с 
Османската империя Франция си служела предимно с испански мо-
нети. Но тук виждаме и нещо много положително – френските монети 
са представени в табличен вид и са разпределени по брой и монетар-
ници (с някои малки грешки). Ето защо публикацията на това инте-
ресно съкровище заслужава нашите адмирации, дори и само поради 
факта, че в рамките само на 4 страници е направен опит за предста-
вяне на една толкова емблематична за нашите земи монетна находка. 

Сред изследователите на талеровите монети от късното среднове-
ковие е и Иван Върбанов. Обект на неговите проучвания са испанс-
ките монети, циркулирали по българските земи през XVI – XVII в. 
Въпреки че като цяло неговите разсъждения относно икономическите 
измерения на османската действителност през XVI – XVII в. са верни, 
той изобщо не споменава икономическата криза в Османската импе-
рия през онази епоха. Освен това, твърдението, че Турция „секла па-
рите си от долнокачествено сребро“, не отговаря на действителността. 
Върбанов обвързва участието на испанските монети не с дейността на 
самата Испания, а с активността на английски търговци – факт, който 
не може да бъде приет безкритично, а най-малкото се нуждае от до-
пълнителни доказателства. Авторът обаче правилно обръща внима-
ние на практически пълната липса на английски монети по европейс-
ките османски пазари. От друга страна, Върбанов правилно поставя 
разграничителната линия между монетите, отсечени в европейската 
континентална част на Испания, и тези, произведени в колониите ѝ в 
Америка. Той е първият, който се опитва да прокара разделителна ли-
ния между двата типа сребърни монети въз основа на формата и де-
белината им. Също така правилно посочва, че сред причините за доб-
рия прием на монетите с неправилна форма, сечени в испанските аме-
рикански владения, е високата им сребърна проба. Иван Върбанов е 



16 
 

сред първите изследователи в България, който свързва испанските ре-
алови монети с талера и неговите подразделения. Неизвестно защо 
той пропуска крал Фелипе II, когато изрежда испанските владетели, 
чиито монети се срещат по нашите земи, а именно той всъщност е 
сред най-добре представените испански владетели. 

Сред най-важните изследователи на талеровите монети е Влади-
мир Топоров. През 1973 г. в няколко поредни броя на списание „Ну-
мизматика“ са публикувани неговите изследвания за появата и разп-
ространението на талерите. За пръв път специално място е отредено 
на различните типове талерови монети и техните подразделения, 
както и за разпространението им през отделните исторически периоди 
в много държави на различните континенти. Проучванията и анали-
зите на автора по-късно са обобщени в специална монография. Тази 
скромна по размери книжка всъщност е първият опит в нашата страна 
за обобщаване на темата за талерите. Въпреки доста обърканата 
структура, тя се явява амбициозен опит за обобщаване на цялата ин-
формация, касаеща появата, същността и разпространението на та-
лера и други свързани и сходни с него монети в Европа и извън нея. 
Въпреки редицата неточности, достигащи понякога до пресилени и 
дори шокиращи твърдения, авторът е направил сполучлив опит за 
анализ на една по същество доста трудна нумизматична материя. Така 
той се явява един от инициаторите на аналитичното изучаване на но-
миналите на западноевропейските монети, разпространени по българ-
ските земи под османска власт. Инж. Топоров не се ограничава в рам-
ките на конкретни хронологически граници, а си поставя за цел ця-
лостно изследване на талера и неговите наследници чак до наши дни 
– една, по същество, похвална инициатива. Въпреки това, поразява 
скромният размер на неговия труд – едва 85 страници текст (и то ма-
лък формат). Освен това огромната част от анализите му са свързани 
по-скоро с наследниците на талера, а не със самия него. Значително 
място той отделя и на възникването и развитието на българския лев, 
правилно посочвайки, че (поне като наименование) той е свързан с 
нидерландските льовенталери. Въпреки недостатъците си, книгата на 
Владимир Топоров до този момент всъщност остава единствения труд 
в България, специално посветен на талерите. 

Отношение към циркулацията и стойността на талеровите монети 
в нашите земи имат и редица публикации на икономическа и друга 
тематика, които осветляват редица важни проблеми. Сред тези разра-
ботки от особена важност е обстойната монография на Любен Беров 
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за движението на цените на Балканите в периода XVI – XIX в., която 
има огромно значение за осмисляне на икономическите процеси, до-
вели до навлизането на западноевропейски талерови монети в ре-
довна циркулация по османските пазари. Изследователят, макар и да 
не е нумизмат, поставя сравнително обширен отделен параграф в мо-
нографията си, озаглавен „Монетното обращение в балканските вла-
дения на турската империя през XV – XVIII в.“. Той се ръководи пре-
димно от писмени извори, без да обръща внимание на конкретния ну-
мизматичен материал и почти без да ползва публикации на чужди ну-
мизмати. Все пак трябва да се подчертае, че изследователят познава 
основните публикации по темата, както и някои чужди монетни ката-
лози. Въпреки това, непознаването на нумизматичния материал често 
довежда до пресилени, неточни и дори съвсем погрешни изводи. Тези 
дребни неточности обаче не оказват съществено влияние върху дос-
тойнствата на труда, касаещ цялостното представяне на монетната 
циркулация. Така трудът на Любен Беров се явява изключително ва-
жен и поради факта, че това е първият опит за цялостно изследване на 
монетната циркулация във връзка с цяла редица аспекти на монетооб-
ращението. От тази гледна точка изследването на Беров се характери-
зира с интердисциплинарния си характер и е от изключителна важ-
ност при анализа на цялостното финансово състояние в българските 
земи под османска власт. 

През 1984 г. се появява и аналитичната статия на Снежана Ракова, 
посветена на венецианските монети, произхождащи от територията 
на днешна България. Тази публикация е сред иновативните изследва-
ния и представя цялостната монетна циркулация в дълъг хронологи-
чески диапазон, обхващащ времето преди и след падането на Бълга-
рия под турска власт. Ракова отбелязва хиатуса между 1356 и 1570 г. 
в разпространението на венецианските монети, макар и данните вече 
да не са актуални, имайки предвид съхраняваните (но непубликувани) 
в някои наши музеи венециански монети от XV – XVII в. Сред вене-
цианските монети в колективните находки е отбелязано, че има и та-
лери и ½ талери. За съжаление липсва по-подробна информация за 
типовете и точната датировка на споменатите венециански талери. 
Въпреки че публикацията е илюстрирана с карта и голяма таблица на 
разпространението и състава на коментираните колективни находки, 
липсват изобщо снимки на монети, което вероятно е породено от ог-
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раниченото място или е възможно авторката да е използвала само бю-
летините за колективните находки, без да е работила с монетен мате-
риал. 

Началото на големия интерес към монетите и монетната циркула-
ция през османската епоха в българските земи и същевременно на-
чало на последния период, трябва да се постави през втората половина 
на 80-те години на XX в. Тогава започва публикуването на находки, 
дълго съхранявани в музейните фондове, на които десетилетия наред 
не е обръщано внимание. Тези съкровища понякога били излагани в 
експозициите, но по-често са залежавали с години из музейните фон-
дове. Публикациите най-често се появяват на страниците на списание 
„Нумизматика“ – съобщения и малки статии, посветени на отделни 
находки или проблеми. Започват да се публикуват известни отдавна 
находки, които по този начин, макар и в непълен вид, все пак стават 
достояние на науката. 

На Теодора Ковачева дължим една изключително интересна обоб-
щаваща статия за колективните монетни находки от османската епоха 
от Плевенския край. В тази статия тя обнародва данни за 18 колек-
тивни монетни находки, съхранявани в музея в град Плевен, укрити 
по време на османското владичество в българските земи. В почти 
всички съкровища се съдържат и европейски талери и техни фракции. 
Две години след тази обобщаваща статия тя публикува съкровището 
от Плевен, съставено от 550 османски и 74 европейски монети. В ста-
тията авторката отделя специално внимание на талеровите монети, 
без разбира се да пренебрегва и останалите европейски монети. От 
изключителна важност е подробният и изчерпателен каталог на запад-
ноевропейските монети в съкровището – един от най-добрите за вре-
мето си. 

Голям брой проблеми на циркулацията на талерите в българските 
земи през османската епоха са коментирани в публикациите на Пана-
йот Шидеров, въпреки че съобщенията му често са пределно кратки. 
Освен това, научната му продукция се отличава и с аналитичност. Го-
лямо значение за българската нумизматика има неговата обобщаваща 
статия, посветена на  разпространението на талерите на Белгийската 
конфедерация в днешните български земи през XVII – XVIII в. Това е 
първото по рода си изследване на този тип монети за територията на 
България, а и за съседните ни земи. Трябва да се посочи, че изследо-
вателят извежда своите заключения на базата на значителен нумизма-



19 
 

тичен материал. Тази публикация, въпреки че е иновативна, пионер-
ска и изключително важна за времето си, вече е доста остаряла. Така 
например изводите му, че най-ранните льовенталери от днешната те-
ритория на България се съдържат в съкровището от село Рудник, вече 
не са актуални. Широките нимизматични интереси на Панайот Шиде-
ров обуславят факта, че в изследванията му наблюдаваме подробно и 
изчерпателно публикуване на нумизматичен материал. Във времето 
непосредствено преди промените от 1989 г. Панайот Шидеров се 
оформя като един от най-големите познавачи на западноевропейските 
талери от XVI – XVII в., циркулирали в българските земи под осман-
ска власт. Той често публикува в съавторство с други изследователи. 
Така например османските и западноевропейските монети от Видин-
ския регион са публикувани заедно с Фионера Филипова. Сред пуб-
ликуваните от тях находки е и важното съкровище от село Пешаково, 
Видинско. Фионера Филипова продължава заниманията си с цирку-
лацията на златни турски и европейски монети през османската епоха 
във Видинския санджак и след 1989 г. 

Много важна информация се съдържа в разработките на Андрей 
Тонев, свързани с Кюстендилския край. Негова статия е един от при-
мерите за коректно и изчерпателно представяне на колективна мо-
нетна находка с подробни данни за монетите: диаметър, тегло, над-
писи и снимки. Това всъщност е една от първите подробни публика-
ции. Авторът и по-късно продължава да пише по проблема за съкро-
вищата в Кюстендилско, но вече в много по-сбит вариант. 

Научното изучаване на монетите, циркулирали през османската 
епоха в нашите земи, през последните няколко десетилетия достигна 
значителни мащаби. Все по-често започват да се публикуват монети 
от това време в редица специализирани издания. Най-голям е интере-
сът към османските монети, циркулирали по нашите земи през XIV и 
XV в., както и към западноевропейските, въпреки че в голяма част от 
изследванията има пропуски и са допуснати неточности. Един от най-
изтъкнатите изследователи на европейските талерови монети и цир-
кулацията им на Балканите през османската епоха е Христо Харито-
нов. През последните години той публикува десетки статии, касаещи 
тематиката и, наред с други изследвания, става един от основополож-
ниците на задълбоченото изучаване на всички монети (от домонет-
ните форми до съвременните) в нашата страна. Широките му нумиз-
матични познания личат и от многобройните му изследвания на раз-
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лични проблеми, засягащи разпространението на западноевропейс-
ките монети на територията на днешна България. От началото на 90-
те години на XX в. се очертава основното направление на научните 
му интереси в тази област – вторичната функция на монетите. Инова-
тивността му в тази сфера е безспорна, а постиженията му през годи-
ните – значителни. В този период се проявява интересът му както към 
западноевропейските, така и към османските монети, разпространени 
по българските земи. Така той се очертава като един от пионерите на 
научните изследвания, свързани с различни страни на османското мо-
нетосечене. Христо Харитонов за пръв път поставя въпроси, които се 
явяват свързващо звено между нумизматиката, археологията, истори-
ята и други науки. Той подробно изследва характера и разпростране-
нието на древния обичай Харонов обол през османското владичество. 
Негово дело е и първата у нас монография, засягаща пряко монетната 
циркулация през XV – XVIII в. Тя е дело на дългогодишен труд, а в 
нейната основа залягат проучванията му, свързани с терминологията 
през османската епоха. Тук за пръв път са обобщени данни за всички 
известни до този момент единични и колективни находки от терито-
рията на днешна България, както и случаи на Харонов обол. В енцик-
лопедичен вид са представени и голям брой народни названия на мо-
нети, употребени в народни песни, приказки, предания и легенди. 
Това е втори подобен опит (след Герасимов), значително допълнен и 
разширен. Въпреки че монографията акцентира върху западноевро-
пейските монети, разпространени на територията на Империята през 
XV – XVIII в., е отделено подобаващо място и на османските. 

Друг изтъкнат наш изследовател на монетите от османската епоха 
е Лъчезар Лазаров. Значителна част от музейните ни нумизматични 
колекции са обработени именно от него. Лъчезар Лазаров е човек с 
широки научни интереси в областта на нумизматиката: древногръцко, 
келтско, римско провинциално, средновековно българско монетосе-
чене. Научните му занимания поставят началото на редица интересни 
изследвания, касаещи важни въпроси на монетната циркулация и 
други свързани с нея проблеми на османската епоха в нашите земи. 
Лазаров публикува монетите от малката, но интересна музейна 
сбирка в гр. Ябланица, сред които има и европейски от периода XVI 
– XVII в. Той публикува и колективни монетни находки, като тези от 
провадийските села Невша и Тутраканци. 
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Не бива да се пропуска и статията, посветена на съкровището с ев-
ропейски сребърни монети от Търговище, публикувано от Ангел Ко-
наклиев през 1997 г. 

След 1989 г. част от изследователите се занимават с проблемати-
ката на османските монети и монетната циркулация през османската 
епоха само между другото. При почти всички тях това е встрани от 
основния им нумизматичен интерес. Публикуваните талерови монети 
осветляват монетната циркулация през XVI – XVII в. и дават богата 
основа за анализи и интерпретации по проблематиката. Сред изследо-
вателите, публикували най-много западноевропейски талери, е Вла-
димир Пенчев. Научните му интереси са свързани най-вече с българ-
ското и византийското монетосечене, но при представяне на колек-
тивни находки, той дава значителна информация и за османските мо-
нети, съдържащи се в смесените колективни находки. Представеният 
от него нумизматичен материал е публикуван по всички правила на 
науката и е изключително ценен. Някои негови публикации обаче са 
пряко свързани с периода XVI – XVII в. В следващите години интере-
сът му към талеровите монети нараства, в резултат на което се появя-
ват статии специално посветени на тази проблематика. През 2017 г. 
той публикува обширна студия, в която обнародва цяла редица мо-
нети, съхранявани във фонда на НИМ – София. Също така Пенчев 
публикува и колективни находки, съдържащи талерови монети. 

Аналогичен е случаят и с Женя Жекова – също изследовател най-
вече на средновековните български и византийски монети. В някои 
нейни публикации обаче тя анализира и монетите от османската 
епоха, обнародва и колективни находки. Много важна е статията ѝ за 
съкровището от с. Борци от 2006 г. 

Много европейски талерови монети от Бургаския регион са комен-
тирани в публикациите на Иван Карайотов. И неговите основни на-
учни занимания са свързани с други епохи, най-вече античната. Въп-
реки това, при опитите си да осветли миналото на град Бургас и него-
вия регион, той не оставя без внимание и европейските монети от пе-
риода на османското владичество. В това отношение той е първият 
нумизмат, публикувал значителни данни за циркулацията на западно-
европейските монети в района на Бургаския залив. Въпреки че моне-
тите от османската епоха не са сред основните занимания на изтъкна-
тия български професор, трябва да посочим, че той се е справил изк-
лючително добре. От особено значение е фактът, че Карайотов за пръв 
път коментира няколко колективни находки от Бургаска област. Иван 
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Карайотов за пръв път правилно отбелязва, че монетите в съкрови-
щата от региона на Бургас, а и не само там, постъпват предимно по 
море. Този извод е от особено значение за свързването им с търговс-
ките морски пътища, в които пристанищата на Бургас, Несебър и По-
морие играят ключова роля в тази част на Балканите. Освен това про-
фесор Карайотов е един от първите изследователи в България, който 
обръща внимание на монетната циркулация и, анализирайки моне-
тите в находките от Бургаско, търси връзки между нея, търговията и 
икономическите процеси в империята. Това според мен е направено 
за пръв път в България от учен-нумизмат. И не на последно място, 
чрез публикациите на Иван Карайотов, касаещи западноевропейските 
монети от района на Бургаския залив, в някои научно-популярни из-
дания, както и в интернет, резултатите от неговите проучвания стават 
достояние и на широката българска общественост. 

Делото на Иван Карайотов за публикуване на находките от Бургас-
кия регион е продължено от мен и от Мирослав Класнаков. Послед-
ният се зае да публикува голямото съкровище от Ахтопол, което от 
дълги години се съхранява в нумизматичния фонд на РИМ – Бургас, 
но остава непубликувано (открито е през 1977 г.). Класнаков също се 
занимава основно с други периоди, най-вече с праисторията. Въпреки 
това през последните години прави плахи опити за работа с нумизма-
тичен материал от османската епоха. Основната му цел е представя-
нето най-вече на европейските монети, въпреки че не оставя без вни-
мание и османските. До този момент са излезли от печат няколко не-
гови статии за монетите на отделните европейски държави, предста-
вени в Ахтополското съкровище. Предполагаме, че останалите пуб-
ликации предстоят и така тази интересна колективна находка ще бъде 
публикувана изцяло. Но неговите нумизматични интереси са по-ши-
роки. Съвсем наскоро излезе и много важната публикация на нидер-
ландските льовенталери, съхранявани в нумизматичния фонд на РИМ 
– Бургас. 

През последните години се занимавам почти изцяло с монетите и 
монетната циркулация през османската епоха. Значителна част от 
публикациите ми засягат пряко или косвено различни проблеми, 
свързани с талеровите монети, произхождащи от територията на 
днешна България. Сред тях са публикациите (самостоятелни и в съав-
торство) на османски и европейски монети от фонда на ИМ – Попово, 
монетите на Венеция от ИМ „Искра“ – Казанлък, съкровището от с. 
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Овчага, Провадийско, дубровнишките монети от ИМ „Искра“ – Ка-
занлък, монети от фонда на ИМ „Искра“ – Казанлък. Към това могат 
да се добавят и една студия, посветена на всички монетни номинали, 
познати в Османската империя и циркулирали по българските земи 
през XVI – XVII век, както и монография за нидерландските сребърни 
монети. 

За изясняване на проблемът с навлизането на западноевропейски 
талерови монети по Балканските пазари имат и публикации на други 
автори, които не се занимават пряко с нумизматични проблеми. Така 
например, разнообразни теми, касаещи косвено монетното дело в 
българските земи под османска власт, са изследвани и в по-общи съ-
чинения, засягащи търговията. Вероятно с най-голямо значение сред 
тях е Никола Робев, понеже той прави опит за синтез между писме-
ните извори и нумизматичните данни от колективните находки. В из-
дадената през 1996 г. публикация той засяга редица въпроси на мо-
нетното дело в българските земи под османска власт през XVI век. 
Сред най-важните му постижения е опитът за дефиниране на т.н. 
„еседи гуруш“. Но неточната информация в публикуваните писмени 
извори довежда автора до невярното твърдение, че става въпрос за 
френския „грош с лъв“. Все пак той е първият, който правилно пре-
вежда това арабско наименование, но всъщност така бил наричан ни-
дерландския льовенталер. Погрешните изводи у Робев, са следствие 
от предоверяване на обърканите и непрецизни в редица отношения 
писмени извори. Той в своя труд използва предимно писмени извори 
и публикуван нумизматичен материал, който невинаги е добре анали-
зиран, което води и до други неточни изводи. Огромното объркване 
при писмените източници, смесващи официални и народни названия 
на монети и предоверяване на остарели публикации, води до преси-
лени изводи и неточни резултати. Не съвсем точен е и анализът на 
различните талерови монети, които не са дефинирани и не са посо-
чени различията в курса на райхсталера, льовенталера и т.н. Това води 
до погрешния извод за по-високия курс на испанската 8-реалова мо-
нета спрямо райхсталера през 80-те и 90-те години на XVI в. Въпреки 
споменатите неточности и пропуски, трудът на Никола Робев е сред 
най-важните и изчерпателните публикации, засягащи монетната цир-
кулация в българските земи през XVI в. Трудът му се явява един от 
първите опити за подробен, обстоен и всеобхватен анализ на финан-
совата и монетарната ситуация в земите ни под османска власт. 
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В Първа глава са анализирани предпоставките за появата на та-
лера. Тя се състои от няколко параграфа. Първият от тях е свързан със 
среброто в Европа през XV – XVI век. Намалените количества на този 
метал са обусловени от редица фактори, сред които са изчерпване на 
големите рудници, затрудненията с вноса от Изток, поради османс-
кото нашествие, повишеното търсене и др. Едва след споменатата 
дата започва известно съживяване, главна роля за което изиграва раз-
работването на нови сребърни рудници. Най-големите и важните сред 
тях са в Алпите (Швац в Тирол) и Ерцгебирге (т.е. Рудните планини) 
(Шнееберг в Саксония). Сребърната криза в Европа е сравнително 
добре проучена. Някои изследователи приемат, че това е най-голя-
мата криза от VII в. Кризата е преодоляна, след като венецианците 
поемат голяма част от плащанията в сребро с Изтока, докато остана-
лите държави започват вместо това да се разплащат в злато. Голямата 
криза обхваща в различна степен европейските и средиземноморс-
ките страни и държави. Счита се, че тя настъпва, когато турците прев-
земат сребърните мини в Босна и Сърбия през 50-те и 60-те години на 
XV в. Количеството на добитото злато също се понижава съществено. 
Недостигът на сребро е свързан от една страна с неговата стойност и 
количество, а от друга с предлаганите на пазара (местен и междуна-
роден) стоки. Много трудно е да бъдат изчислени количествата на зла-
тото и среброто, които циркулират по европейските пазари във вид на 
монети. Някои изследователи отбелязват постоянните разлики в ко-
личествата на двата метала. До средата на XVI в. обемът на златото 
на Стария континент е относително голямо и реално златните монети 
в обращение задоволяват напълно икономическите нужди. Търсенето 
също не е сред най-големите. Говорейки за монетната циркулация 
като цяло в Европа и в Османската империя в частност, често се про-
пуска фактът, че чужди монети циркулират почти навсякъде с някои 
редки изключения, като Англия и Русия. 

Голямото количество в циркулация на сребърни и златни монети 
на различни държави и владетели създава немалки трудности при 
ежедневни разплащания и по-големи търговски сделки. Някои от мо-
нетите имат устойчиви изображения, които почти не претърпяват се-
риозни промени с течение на времето. Това важи в най-голяма степен 
за тези, използвани в търговски операции с хора, които не могат да 
разчетат надписите и невинаги успяват да се ориентират в изображе-
нията. Като пример могат да се посочат големите търговски операции 
между мюсюлмани и християни в Леванта, Египет и Магриб. 
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Вторият параграф представя рациото между златото и среброто. 
То претърпява слаби промени, които са доста динамични в хроноло-
гичен и териториален аспект. Това е използвано доста успешно от ре-
дица търговци и банкери, които натрупват немалки състояния. За съ-
жаление данните за рациото между златото и среброто не винаги са 
синхронни и рядко може да се направи извод за различията в отдел-
ните центрове. Но понякога са доста подробни. В по-голямата част на 
Европа рациото постепенно, но неизменно намалява. От втората по-
ловина на XV век разликите в рациото на различни места по света се 
превръща в източник на значителни приходи за редица граждани и 
дори държави. Подобно е положението с голяма част от португалс-
ките търговци, които генерират огромни печалби, пренасяйки благо-
родни метали и стоки до крайбрежието на Гвинейския залив. В след-
ващите десетилетия тази търговия се разширява, като силен тласък за 
това дават португалските бази в Индия и Китай, създадени в епохата 
на Великите географски открития. От друга страна, големият недос-
тиг на сребро и относително значителните налични количества злато 
в Китай и други страни в Далечния Изток, предопределят желанието 
за търговски операции с тези два метала и за двете страни в тази тър-
говия. Разбира се, значителни печалби генерират и китайските тър-
говци, които пък използват разликите в рациото между крайбрежната 
зона и вътрешността на Китай. В тази страна в редица по-ранни пери-
оди е съществувал „глад“ за сребро, което се наблюдава и в някои 
други територии на Изтока, като Индия. Съществува дори хипотеза, 
че китайците въвеждат книжните пари именно за да могат да освобо-
дят по-големи количества сребро, които да бъдат изнесени на Запад. 
Това от своя страна предизвиква недостиг на белия метал в страната 
и значителното покачване на стойността му. Тази ситуация остава 
почти неизменна и през следващите векове. 

Третият параграф анализира дисбалансът в търговията с Изтока. 
Северозападна Мала Азия и Балканите се намират на един от трите 
важни търговски пътища от Азия за Европа. Първият (южният) е 
може би най-стар и най-интензивно използван – през Индийския 
океан, Арабско море, Червено море, Кайро и Александрия. Този ва-
жен търговски път след 1250 г. е контролиран почти изцяло от маме-
люците в Египет, с които селджукските, а по-късно и османските 
турци (както и Илханите) по принцип са големи врагове. Вторият 
(централният) свързва Средиземноморието с Персийския залив. Той 
има две разклонения: първото е през Мала Азия и Иран, а второто 
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през Сирия и Багдад. И двете му разклонения са контролирани от Ил-
ханите. Последният (северен) път е през Константинопол и Черно 
море за Средна Азия, заобикаляйки Каспийско море от север или от 
юг. Последното разклонение функционира от дълги векове и е поз-
нато като пътя на коприната. 

Въпреки че към края на XV в. количеството на добитото в Европа 
сребро се увеличава неимоверно, дисбалансът в търговията с Изтока 
остава. Това се дължи на множество фактори: увеличаване на търсе-
нето на луксозни вносни стоки, ниската стойност на изнасяните от 
Европа и др. Арнолд ван Хаев, който през 1496 г. пребивава в Египет 
свидетелства, че търговският дисбаланс се равнява в сребро на 
300 000 златни дуката. В началото на XVI в. османските турци успя-
ват да установят контрол над голяма част от най-важните търговски 
сухоземни пътища в Предна Азия. Според някои изследователи, като 
Шефкет Памук, османците не пречат и не спират, а дори толерират 
тази търговия, приветствайки стоките от Западна Европа. Как тогава 
да си обясним цяла една епоха – тази на Великите географски откри-
тия, в която един от най-важните фактори е именно почти пълното 
прекъсване на старите търговски пътища с Изтока и неимоверното по-
качване на цените на стоките, внасяни от там? Именно разстройва-
нето на търговията между Изтока и Запада е една от главните причини 
за кризата. 

 
Във Втора глава се проследява процесът на възникване и разпрос-

транение на талера в Европа и извън нея. Тази глава също се състои 
от отделни параграфи, касаещи различни проблеми или етапи на този 
продължителен и сложен процес. Талерът, като много други монетни 
единици по света, има дълга предистория. Първият параграф диску-
тира именно въпросът с предшествениците му. Самата поява и идеята 
за възникването и отсичането на талера е свързана с няколко по-стари 
златни номинала. Така например тиролският гулдинер има за цел да 
замени или поне да се превърне в сребърен аналог на златния гулден, 
който всъщност е немско подражание на златния флорентински фло-
рин. По-едрите сребърни монети в Западна Европа започват да се се-
кат още през XIII в. с появата на турския грош (от град Тур, Франция) 
с тегло около 4 г. През втората половина на XIV в. голяма сребърна 
монета се появява и във Византия – ставратон, равен на ½ златен ипер-
пирон. По това време златна византийска монета вече реално не съ-
ществува, а няколко десетилетия преди това иперпиронът имал едва 
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12 карата злато. Това вероятно е една от най-рано появилите се и ре-
ализирани идеи за замяна на златните монети със сребърни от същия 
номинал. Със завръщането на среброто в Европа след разработването 
на големите сребърни мини в Алпите и Рудните планини, постепенно 
започва отсичането на по-едри и високопробни сребърни монети. 
Първоначално тези опити са плахи, а монетите не са много едри. Во-
дещите държави са именно тези, които притежават големи количества 
сребро. Така например през 1466 г. в Бургундска Нидерландия за-
почва сеченето на двоен патард, който съдържа около 3 г чисто 
сребро. Той веднага е приет добре и се превръща в основна монета. 
Разпадането на Бургундската държава осуетява по-нататъшното раз-
витие на тази интересна монетна единица. Все пак, за краткото си съ-
ществуване са отсечени над 8 000 000 патарда и над 5 000 000 двойни 
патарда. Сред първите едри сребърни монети е и реалът с тегло от 7 
г, отсечен през 1487 г. от бургундският херцог Филип Смели за граф-
ствата в Нидерландия. Но количеството на тези реали и наследилите 
ги големи добли са малки. По-големи и тежки сребърни монети се по-
явяват и в други държави в Италия под влияние на монетите, отсечени 
в Милано и Венеция. Тестоните стават популярни и започват да се 
секат и във Ферара, Мантуа, Савоя, няколко швейцарски кантона и 
подвластната по онова време на Милано Генуа. Сребърни монети с 
по-голямо тегло започват да се секат и в Англия. През 1504 г. Хенри 
VII (1485 – 1509) започва сеченето на тестон с тегло около 9 г. Малко 
по-късно, през 1514 г., такава монета се появява и във Франция по 
времето на Луи XII (1498 – 1515) – 9,5 г. Но количеството на тези мо-
нети е малко, а освен това, част от тях са предназначени не за вътреш-
ния пазар, а за разплащания в чужбина. 

Вторият параграф е свързан с появата на първите истински тале-
рови монети – гулдинерът и гулденгрошенът. Но и до днес в нумиз-
матичната наука липсва единомислие по проблемът за възникването 
на талера като монетна единица. Отделните изследователи изказват 
различни мнения, които често си противоречат взаимно. Съществува-
щите хипотези могат да бъдат обособени в две основни групи, въз ос-
нова на това, коя точно монета се приема за първообраз на талера. 
Традиционно в нумизматичната наука се приема, че появата на най-
ранните талерови монети трябва да се свърже с името на австрийския 
ерцхерцог (на Горна Австрия) Сигизмунд фон Хабсбург (1446 – 1490). 
Някои изследователи отбелязват, че гулдинерът е отсечен за пръв път 
в Графство Тирол през 1484 г. и има тегло от 31,83 г., т.е. равен е на 
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една унция или 60 кройцера. Това не отговаря напълно на истината, 
понеже през въпросната година са отсечени монети от ½ гулдинер, 
докато посоченото тегло е за гулдинер, който се появява 2 години по-
късно, през 1486 г. и има сребърно съдържание 937,5/1000 при чисто 
тегло 29,93 г. Въпреки че официалното название на монетата е гулди-
нер, тя е наричана и гулденгрошен или гулденталер, понеже по стой-
ност се равнява на златния гулден. Предпоставка за появата на едра и 
скъпа сребърна монета е наличието на големи количества сребро в ти-
ролските рудници. Външното графично оформление на златните гул-
дени и сребърните гулдинери е сходно. Те имат почти еднакви изоб-
ражения и оформление и това едва ли е случайно. Гулдинерът е сечен 
много кратко време. Очевидно обаче, времето за въвеждането на го-
ляма сребърна монета по европейските парични пазари вече е дошъл, 
понеже идеята се разпространява бързо. Гулдинери и гулденгрошени 
започват да се секат на много места, все още инцидентно и най-често 
в много малки количества. Междувременно в Тирол е направен още 
един опит десетина години след първия. Гулдинер е отсечен отново в 
монетарницата на град Хал от ерцхерцог Максимилиан (1493 – 1519) 
през 1495 г. Очевидно техниката на монетосечене вече е доста нап-
реднала и дава възможност за появата и на доста по-едри монети. До-
казателство за това е, че от същия владетел са известни монети от 2 
гулдинера, както и много голяма по размер монета от 5 гулдинера, и 
двете без отбелязана година на отсичане. Трябва да отбележа, че 
всички ранни талерови монети са изработени много грижливо и с го-
лямо майсторство. Въпреки че липсват изрични сведения, едва ли по 
онова време са били сечени в количества, достатъчни за по-големи 
пазарни нужди, още повече за износ в чужбина. 

В Рудните планини (Erzgebirge) започва интензивен добив на сре-
бърна руда. Те са разположени на границата между Саксония и Чехия. 
Първите по-сериозни опити са през 1470 г. край град Шнееберг. 
Около 1491 – 1492 г. започва разработването на големите находища 
при Шрекенберг. Започва и сеченето на сребърни монети, включи-
телно и едри. Това е т.н. “голяма треска”, предизвикала голямо пре-
местване на население към рудните райони. Тези процеси дават осо-
бено силен тласък за разрастването на цяла редица градове, като най-
големите сред тях са Шрекенберг, Мариенберг (в Саксония) и 
Йоахимстал (в Чехия). През 1500 г. от саксонските владетели Фрид-
рих, Албрехт и Йохан е издадена заповед да се сече „грош от един 
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гулден“. Вероятно по тази причина тази сребърна монета става извес-
тна под названието гулденгрошен. Върху аверса е изобразен курфюр-
ста Фридрих III, а върху реверса – херцозите Албрехт и Йохан, пред-
ставени с качулки, откъдето произлиза народното наименование на 
тези монети – клапмюценталери (т.е. ‘качулати талери’). Изследова-
телите датират отсичането на най-ранните гулденгрошени в монетар-
ницата на град Анаберг през септември 1500 г. Между 1500 и 1525 г. 
те започват да се секат в голям брой монетарници в цяла Саксония. 
Броят на отсичаните годишно монети в периода 1519 – 1524 г. се 
движи около 100 000 във всички саксонски монетарници. При това, 
монетите от предишни емисии не са изтегляни от обращение при 
смяна на владетелите. 

Третият параграф е посветен на йоахимсталерът. В края на XV и 
началото на XVI век в Централна Европа са открити няколко големи 
сребърни находища. Едно от тях се намира при Конрадсгрюн в север-
ната част на Кралство Чехия, на територия, намираща се под властта 
на графа на Шлик. С негово разрешение е създадено ново селище 
Йоахимстал (т.е. Долината на Свети Йоахим), което през 1519 г. е 
обявено за свободен минен град. Вероятно първите йоахимсталери са 
отсечени именно през 1519 г. На 15 януари 1520 г. чешкият ландтаг 
издал разрешение „големи грошове според стойността на рейнския 
гулден да се отсекат, и при това – цели, половинки и четвъртинки“. 
Тези монети били отсечени според саксонската стъпка, т.е. 8 броя от 
всяка кьолнска марка. Това е изрично отбелязано в договор със сак-
сонските херцози, като монетите, отсечени в Йоахимстал могат сво-
бодно да бъдат приемани на територията на Саксония. Така твърде 
бързо тези монети напускат легално територията на Чехия и са приети 
безпроблемно, наред със саксонските гулденгрошени и тиролските 
гулдинери. Така се появява народното им название joachimsthaler 
guldiner (т.е. гулдинерът от Йоахимстал). Това название скоро било 
съкратено на йоахимсталер, а впоследствие и на талер. От 1520 до 
1528 г. са отсечени около 2 200 000 монети (талери, половин талери и 
четвърт талери), т.е. били насечени около 60 тона сребро. 

В четвъртия параграф е анализирана появата и разпространението 
на може би най-важните талерови монети през XVI век – райхсгулди-
нерът и райхсталерът. Съществува мнение, че германските местни 
владетели имали желание за пълна замяна на златния гулден с анало-
гична и равностойностна сребърна монета, изразено на общоимперс-
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кия райхстаг през 1521 г. Така се стига до издаването на т.н. Еслинг-
ски монетен правилник на 10 ноември 1524 г. от император Карл V, с 
който за имперска  монетна тегловна стъпка се обявява кьолнската 
марка, а сребърният гулдинер за имперска монета, заедно със златния 
гулден. Понеже този стандарт става валиден за цялата империя, моне-
тата започва да се нарича райхсгулдинер. Тази система, непозната до 
този момент в Европа, става общодържавна за относително кратко 
време. Тя се доказва като надеждна, независимо от последвалите го-
леми политически сътресения. На 29 август 1526 г. в битката с тур-
ците при Мохач загиват чешкия крал Людовик I (който е и унгарски 
крал под името Лайош II) и графът на Шлик Щефан. Чешката и ун-
гарската корона преминават по мирен начин в ръцете на австрийския 
ерцхерцог Фердинанд фон Хабсбург (1521 – 1564). Последният всъщ-
ност е и граф на Тирол и монетарницата в Хал е под негова власт. Така 
два от най-основните центрове за производство на талери се оказват 
под властта на един владетел. Това още повече заздравява позициите 
на талера като монетна единица в значителни части от територията на 
Европа. Фердинанд I започва да сече талери от свое име и в Хал, и в 
Йоахимстал. 

През 1566 г. Карл V се отказва от имперската корона и я предава 
на Фердинанд I. Бурните процеси обуславят търсенето на други реше-
ния. Новият император решава да създаде обща имперска монетна 
единица. Това е своеобразно продължение на началото, поставено 
през 1559 г. с райхсгулдинерът. Последният, обаче така и не се прев-
ръща в цялостен еквивалент, а продължава да играе по-съществена 
роля единствено в югозападната част на германските земи. Причи-
ните за това се дължат най-вече на факта, че той е свързан с кройцера 
(равен е на 60 кройцера), а влошаването на качеството на последния, 
се отразява и върху райхсгулдинерът. Въведеният през 1566 г. райхс-
талер първоначално е равен на 68 кройцера, без да е обвързан с него. 
След време еквивалент става по-скоро райхсталерът. На територията 
на Германия талерът придобива най-голямата си популярност, а ня-
кои от монетите достигат колосалния номинал от 16 талера. Същест-
вуват данни за огромни сребърни монети с тегло над 450 г. 

В следващите няколко параграфа на тази глава се анализира поя-
вата и разпространението на различни талерови монети в някои дър-
жави в Европа. Става въпрос или за съвсем нови монети и дори мо-
нетни системи, или за нагаждане на вече съществуващи към новите 
международни реалности. Така се появяват испанските монети от 8 
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реала без да е променяна стария монетен стандарт. На други места се 
появяват съвсем нови едри сребърни монети, като например миланс-
кият дукатон. Талери се появяват в различни части на Европа, като на 
редица места са възприемани местни леко изопачени названия, като 
далер в скандинавските страни или даалдер в Нидерландия. По-осо-
бено е положението с английската крона и шотландския риал, което е 
породено от местни специфики. Френското сребърно екю пък е въве-
дено със съвсем нова монетна наредба. По-късно се появяват и порту-
галското крузадо, както и много специфичните рубли и ефимки в Ру-
сия, препечатвани върху най-разнообразни европейски талери. 

 
В Трета глава е направен подробен преглед на различните тале-

рови монети, циркулирали на територията на Съединените провинции 
(Нидерландия). В тази глава са анализирани цяла редица сребърни но-
минали, част от които са широко разпространени на редица места по 
целия свят, включително и в българските земи под османска власт. 
Някои от тях са сечени специално за износ. Други са предназначени 
за употреба на вътрешния нидерландски пазар. Въпреки това, през 
последните години се оказа, че те се срещат и у нас. Така например 
през 2019 г. бе регистриран сребърен дукат в съкровището от село Бял 
извор, съхранявано в РИМ – Стара Загора. Предполагам, че бъдещите 
проучвания ще регистрират и други нидерландски талерови номи-
нали в нашите земи. 

В тази глава се прави и разграничение между отделните монети, 
представляващи различни типове, широко разпространение по на-
шите земи. Става въпрос най-вече за льовенталерите. Но са предста-
вени и други подобни на тях номинали, които много рядко, всъщност 
почти никога, не са били дефинирани у нас – градските и провинци-
ални льовенталери, сребърните флорини (гулдени) и съвместните 
градски монетосечения. 

 
В Четвърта глава са проследени предпоставките и причините за 

навлизане на талера в българските земи под османска власт през пе-
риода XVI – XVII век. Тук са анализирани най-разнообразни процеси, 
довели до масираното навлизане на европейски сребърни монети по 
османските пазари и постепенното им приемане за законно платежно 
средство, например при заплащане на данъци и такси. Главата е раз-
делена на параграфи, като първият от тях разглежда проблемът с на-
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маляването на продукцията на рудниците за благородни метали в Ос-
манската империя. Това довежда до намаляване на количеството на 
среброто в обращение, което е компенсирано с европейско сребро. 
Държавата се опитвала частично да намали този ефект с разработва-
нето на нови рудници. Най-продуктивната мина на Балканите през 
първата половина на XVI в. е разположена край Сидрекапсъ на Хал-
кидическия полуостров. По данни на европейски пътешественици в 
нея работели над 6000 миньори, а средният ѝ добив се изчислява на 
около 6 тона сребро годишно. Мината край Ново Бърдо била втората 
по големина, но добивът в нея бил повече от два пъти по-малък. Це-
лият добив от всички сребърни рудници в османските владения на 
Балканите през първата половина на XVI в. според сръбският изсле-
довател Сима Чиркович бил 26 – 27 тона годишно. Британският ико-
номист и историк Роудс Мърфи изчислява сумарния годишен приход 
от мините в Сърбия, Северна България, Македония, Тесалия и Тракия 
на около 50 тона през 1600 г. За сравнение предосманският добив на 
сребро в най-големите рудници на Балканите в Сърбия и Босна се из-
числява на 10 тона годишно в началото на XV в. Османските добиви 
в сребърните мини бележат почти непрекъснато нарастване и през 
XVII в. Но най-голямо количество сребро в Европа се доставяло от 
испанските колонии в Америка. За сравнение само от мините в По-
тоси според някои изследователи за 65 години (1574 – 1630) са добити 
около 10 000 тона сребро, а други изчисления показват, че добитото в 
град Потоси и околността сребро между 1574 и 1735 се равнява на 
73 351 672 испански сребърни марки или 16 874,19 тона, и то без да 
се вземе в предвид около 25% безотчетно сребро, което поемало ди-
ректно за испанските управляващи, без изобщо да е вписвано в регис-
трите. 

В следващите параграфи се проследяват и анализират различни 
проблеми, като: намаляването на приходите в османската хазна, по-
вишаването на цените, ранните фискални кризи в империята, голя-
мата от 1585 г. и др. Като последица се наблюдава постепенно нама-
ляване на теглото (и съответно на стойността) на основната османска 
монетна единица – акчето. Именно тогава е времето на навлизането 
на огромни количества европейски талерови монети, особено след из-
бухването на кризата от 1585 г. 
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В Пета глава са разгледани подробно различните типове и вари-
анти талерови монети, открити на територията на съвременна Бълга-
рия и познати от колективни и единични находки. В началото са прос-
ледени пътищата на проникване на европейските сребърни монети в 
българските земи под османска власт. Тук дискутирам и някои спорни 
проблеми. В следващия параграф се анализират причините за трезо-
ризирането на колективните находки, съдържащи монети XVI – XVII 
век. 

По-нататък в изложението се проследяват различните талерови 
монети, познати от територията на днешна България, като те са разп-
ределени по държави, владетели, монетарници, типове, варианти и 
т.н. На първо място са представени различните талерови монети на 
Свещената Римска империя и нейните субекти. Тези монети са сред 
сравнително широко разпространените по нашите земи. От края на 
XV до средата на XVII в. като субекти на монархията се числят около 
350 т.нар. „имперски чинове“, сред които съществува строга йерар-
хия. В областта на монетното дело всяка една германска държавица 
или дори град секат свои собствени монети в продължение на векове. 
Най-често върху тях са изобразени владетелят (или владетелите) със 
съответната титулатура, както и най-различни гербове и други знаци. 
Много често един владетел се явява едновременно управник на ня-
колко държави, за което носи и съответната титулатура. Например ер-
цхерцогът на Горна Австрия традиционно е едновременно и херцог 
на Бургундия, и граф на Тирол за доста продължителен период от 
време. Всички тези специфики и динамики на историческото, поли-
тическото и икономическото развитие на германските земи затрудня-
ват изучаването на нумизматиката им. Много често, особено в по-
кратките публикации, всички монети на Свещената Римска империя 
са наричани австрийски. Това се превръща едва ли не в правило в бъл-
гарската нумизматична литература. Най-лесният начин за разграни-
чаване на монетите на Свещената Римска империя от тези на Ерцхер-
цогство Австрия е чрез гербовете и надписите върху тях. Отделен дял 
в германското късносредновековно монетосечене съставляват моне-
тите на свободните германски градове, които не са подчинени на мес-
тните владетели, в чиито земи се намират, а директно на императора. 
Монетосеченето на Свещената Римска империя представлява обши-
рен дял от европейската късносредновековна нумизматика. Многоб-
ройните ѝ субекти секат монети, които често заемат повече от поло-
вината от каталозите на световните монети. Масираното навлизане на 
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германски монети в Османската империя започва след разразяването 
на кризата след 1585 г. 

Чешките талерови монети са редки за нашите земи. До този мо-
мент от територията на днешна България е документиран само един 
райхсталер от управлението на Фердинанд I (1526 – 1564), отсечен в 
монетарницата на Йоахимстал. Местонамирането на монетата не е из-
вестно. В съкровището от София се съдържа монета от ½ йоахимста-
лер на Матиас I (1612 – 1619), отсечена в монетарницата на Кутенберг 
(дн. Кутна хора) през 1617 г. Тодор Герасимов не е определил номи-
нала на монетата и я поставя в графата Австрия, но за сметка на това 
е дал относително подробно описание, както и снимки, които позво-
ляват нейното сигурно определяне. 

Значително повече са бранденбургските монети. В българските 
земи под османска власт се срещат четвъртталери на Георг Вилхелм 
(1619 – 1640), а по-ранни бранденбургски монети до този момент не 
са известни. В българските земи под османска власт се срещат два ос-
новни типа на четвъртталерите на Георг Вилхелм, като вторият е 
представен с два варианта. До този момент от днешните български 
земи не е публикуван нито един талер на Бранденбург. В съкровището 
от София (Министерски съвет) е описана монета с тегло 26,55 г., от-
сечена през 1625 г. Във въпросната година, обаче, талери не са сечени 
в нито една бранденбургска монетарница. Освен това отбелязаният 
диаметър от 29 мм е твърде малък, а описанието съвпада с ¼ талерите 
на Георг Вилхелм, сечени във въпросната година. В публикацията на 
Герасимов монетата е поставена на последно място, липсва и снимка. 
Личи си, че не е направила никакво впечатление на изследователя. 
Очевидно става въпрос за печатна грешка, като вместо вярното тегло 
от 6,55 г е отпечатано 26,55 г. 

Талерите на Бранденбург-Франкония се срещат изключително 
рядко в българските земи. Една такава монета представлява единична 
находка от неизвестно място в България. Въпросният талер е отсечен 
през 1549 г. в монетарницата на град Ерланген при първото управле-
ние на херцог Албрехт II (1548 – 1550). 

Една единствена монета е известна и от херцогството Вюртемберг. 
Значително повече, макар и не масови, са монетите на Саксония. 

Талерите ѝ сред най-високохудожествените на своето време и често 
представляват истинско произведение на изкуството. Най-ранната из-
вестна саксонска монета от територията на България е от монетарни-
цата на град Анаберг и е от времето на съвместното управление на 
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херцозите Йохан Фридрих I и Хайнрих (1539 – 1541), представители 
на Ернестинската линия на Ветинската династия. Монетата е отсечена 
през 1539 г. и е с номинал ½ гулденгрошен. Във фондовете на НИМ-
София и ИМ „Искра“ Казанлък се съхраняват редки за нашите земи 
монети с номинал ¼ гулденгрошен, отсечени също преди гражданс-
ката война. Двете монети са еднотипни и са от съвместното управле-
ние на херцозите Мориц (представител на Албертинската линия) и 
Йохан Фридрих (представител на Ернестинската линия). При по-къс-
ните владетели, количеството на саксонските монети, навлезли в бъл-
гарските земи, се увеличава. 

Монетите на Херцогство Саксония-Ваймар (Saxe-Weimar), често 
се смесват от изследователите с тези на Херцогство Саксония 
(Sachsen). В съкровището от София се съдържа монета с номинал ¼ 
талер на двамата братя Фридрих Вилхелм I фон Алтенбург (1573 – 
1602) и Йохан III фон Ваймар (1573 – 1605), но погрешно отнесена от 
Тодор Герасимов към управлението на саксонския херцог Фридрих II 
(1486 – 1525). 

Многобройни са флорините на Олденбург-Делменхорст. Често те 
са определяне погрешно като талери. Всъщност те са равни на 28 
стуйвера (щюбера), докато например льовенталерите в Нидерландия 
се равняват на 48 стуйвера. 

Досега от днешните български земи е документирана само една-
единствена монета на Мекленбург-Шверин, съхранявана в колекци-
ята на НИМ-София – талер на херцог Йохан Албрехт I (1556 – 1576). 

Херцогство Тешин (Чешин на полски език) се намира в най-юж-
ните части на областта Силезия. Монетите му се срещат много рядко 
в българските земи под османска власт. Засега е публикувана само 
една монета в съкровището от село Ръждавица (Кюстендилско), но 
погрешно определена като монета на Реч Посполита. Оказа се, обаче, 
че в някои наши музеи се съхраняват още непубликувани монети на 
херцогството. 

Сред най-интересните талерови монети са тези на Мансфелд. 
Всъщност става въпрос за няколко отделни държавни формирования. 
Мансфелд всъщност представлява няколко малки по територия дър-
жавици в Тюрингия, управлявани от фамилия с множество разклоне-
ния, достигащи чак до Испанска Нидерландия. Въпреки ограничената 
му територия, тук са сечени значителни количества талерови монети, 
което е обусловено от големите находища на мед и сребро. Въпреки 
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че монетите на Мансфелд са широко разпространени сред германс-
ките държавици, те се срещат рядко на територията на Османската 
империя. В голямото съкровище от София се съдържа една монета на 
Графство Мансфелд (старша линия), неправилно определена като сак-
сонска. Всъщност става въпрос за ½ райхсталер, отсечен през 1579 г. 
по време на съвместното управление на петимата графове Йохан Ге-
орг, Петер Ернст, Йохан Албрехт, Йохан Хойер и Бруно. 

От Графство Мансфелд (Мансфелд-Фрийдебург – старша линия) 
от българските земи е известна само една монета, преупотребена като 
накит в съкровището от Копиловци (Монтанско). Става въпрос за ½ 
райхсталер от 1582 г., отсечен в Айслебен при съвместното управле-
ние на графовете Петер Ернст I, Йохан Албрехт, Йохан Хойер III, 
Бруно II и Хойер Кристоф (1579 – 1585). 

Графството Мансфелд-Шраплау (средна линия) възниква след по-
дялбата от 1486 г. и съществува до 1602 г., когато земите му преми-
нават във владение на други представители на големия род Мансфелд. 
От територията на днешна България е описан един единствен талер от 
1602 г., отсечен в монетарницата на град Айслебен и принадлежащ на 
граф Хайнрих II (1595 – 1602). 

До настоящият момент от територията на днешна България е до-
кументирана само една монета на северозападното германско графс-
тво Източна Фризия. Към съвместното управление на Ерцард II и по-
малките му братя Кристоф и Йохан II (1540 – 1566) се отнася и един-
ствената известна досега монета, съдържаща се в съкровището от 
Горни Дъбник (Плевенско), отсечена през 1564 г. 

От територията на днешна България до сега е известна само една 
монета на едно малко княжество, която обаче не е идентифицирана 
правилно. Тя се съдържа в съкровището от София и е райхсталер, неп-
равилно определен като саксонски на херцога Кристиан IV (1588 – 
1648). В публикацията монетата не е описана достатъчно подробно и 
понеже принадлежи на тип с многобройни разновидности, не може 
точно да бъде определена въз основа на наличната информация. Въп-
росният талер е отсечен през 1625 г. и всъщност принадлежи на княз 
Кристиан I фон Брауншвайк-Люнебург-Целе (1611 – 1633). 

Архиепископство Залцбург през късното средновековие е едно от 
най-важните и най-обширни църковни владения в Европа. От архие-
пископ Ернст фон Байерн (1540 – 1554) е известна само една сребърна 
монета – гулдинер, отсечен през 1553 г. Тя се съхранява в НИМ и ве-
роятно е единична находка. От следващия архиепископ Михаел фон 
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Кюенбург (1554 – 1560) също е известен един райхсталер от 1558 г., 
отново във фонда на НИМ. Във фонда на ИМ „Искра“ Казанлък се 
съхранява ½ талер на Йохан Яков (1560 – 1586). В голямото съкро-
вище от София (Министерски съвет) се съдържа монета на архиепис-
коп Парис фон Лодрон (1619 – 1653), отсечена през 1623 г. 

В българските земи се срещат и талери на свободните имперски 
градове. Досега са известни само два екземпляра на град Аугсбург, 
съставна част от накита от село Копиловци (Монтанско). Двата райх-
сталера принадлежат на два варианта, отсечени през 1624 и 1626 г., 
при които годината е изписана с римски цифри. Отсечени са по време 
на управлението на свещения римски император Фердинанд II (1619 
– 1637). Към тях трябва да добавим и гулдинерът от 1544 г. от Горни 
Дъбник на град Кемптен, както и няколкото екземпляра на Кауфбой-
рен, регистрирани в няколко музея. От град Нюрнберг е известен само 
един райхсталер от 1625 г. с тегло 23,75 г в съкровището от София. 
Значително повече са флорините на град Ембден (Емден) в Източна 
Фризия. 

Сред характерните за нашите земи монети са тези на Кралство Ун-
гария (от 1526 г. под Хабсбургска власт). Най-голяма тяхна концент-
рация, без да са упоменати по владетели и номинали, се наблюдава в 
района на Великотърновско. Най-много унгарски монети (83 броя) в 
колективна находка се съдържат в съкровището от Самоковско. Срав-
нително по-широко разпространени сред унгарските монети от XVI – 
XVII в. са талерите от управлението на Фердинанд I (1526 – 1564). В 
нумизматичния фонд на НИМ – София се съхранява райхсталер от 
1556 г., отсечен в Кьормьочбаня (Кремниц). От НИМ – София е и един 
райхсталер на Максимилиан II (1564 – 1576). От управлението на им-
ператор Рудолф II (1575 – 1612) са известни повече монети, но много 
малка част от тях са публикувани с указание, че са сечени на терито-
рията на Кралство Унгария. Най-често те са обявявани за австрийски, 
а липсата на по-подробна информация и снимки затруднява тяхното 
точно идентифициране. В редица български музеи се съхраняват и не-
малко непубликувани екземпляри, като например в ИМ „Искра“ – Ка-
занлък. 

Сред най-често срещаните сребърни монети от нашите земи са 
тези на Испания. В края на XVI и през целия XVII в. испанските мо-
нети циркулирали в големи количества по цялата територия на Ос-
манската империя. Испанската парична система през XVI – XVII в. се 
характеризира с редица особености. Реаловата система е въведена от 
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Фернандо и Изабела чрез монетната реформа от 1497 г. Неизяснените 
проблеми, свързани с испанските монети по нашите земи, не са малко. 
Голяма част от монетите са сечени в колониалните владения на Ис-
панската империя. Но досега липсва щателно изследване на монетар-
ниците, за да се даде по-ясна картина на това, какъв процент от ис-
панските монети са сечени в самата Испания и колко са тези от Аме-
риките. Специално внимание тук трябва да се отдели и на монетите, 
сечени в испанските европейски владения като Кралството на Двете 
Сицилии, Бургундското херцогство, Миланското херцогство, Испан-
ска Нидерландия и др. Испанските монети с номинал 8 реала, еквива-
лентни по тегло и сребърно съдържание на талерите, са едни от най-
често срещаните чужди монети в българските земи под османска 
власт. Обикновено те са лошо отсечени, надписите върху тях почти 
не личат. Това, разбира се, е картина, характерна за почти всички ис-
пански монети от онова време, сечени както в колониите, така и в са-
мата Испания. Те обаче се отличават с високото си сребърно съдър-
жание от 970/1000. Испански монети, сечени по времето преди разра-
зяването на кризата в Османската империя, се срещат по българските 
земи инцидентно. До този момент от територията на България са до-
кументирани само две испански сребърни монети на Фернандо Ара-
гонски и Изабела Кастилска (1474 – 1516). И двете са с номинал 4 
реала и са отсечени в Севиля. 

Сред най-често срещаните испански монети са тези, които принад-
лежат към т.нар. cob type. Много често това са монети с голяма степен 
на износеност. По-голямата част от монетарниците не могат да се оп-
ределят със сигурност, но от типовете и неправилната форма на мо-
нетните ядра може да се заключи, че голяма част от тях са отсечени в 
Испанска Америка. Талеровите монети на задморските испански вла-
дения съставляват значителна част от редица съкровища от XVI – 
XVII в. в българските земи. Например в съкровището от София, те са 
90 (около ⅓ от всички западноевропейски монети), като са предста-
вени няколко монетарници, всички от Испанска Америка: Мексико, 
Потоси, Богота, Санта Фе, Лима. Испанските монети са сравнително 
широко разпространени в българските земи под османска власт, както 
и в цялата империя. Те са документирани в цели 36 колективни на-
ходки. Въпреки че се срещат по цялата територия на страната, тяхната 
концентрация е най-голяма в Централна Северна и Северозападна 
България, а най-малка в Тракия. Най-голямо количество испански мо-
нети се съдържа в находките от село Дъбравино, Варненско и София. 
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Представени са сребърни монети на всички испански владетели, уп-
равлявали между 80-те години на XVI и средата на XVII в. 

Талерите на Испанска Нидерландия имат много характерно изоб-
ражение – голям Бургундски кръст, образуван от кръстосването на 
два скиптъра. Те се срещат много рядко в днешните български земи. 
В колективни находки до този момент са известни само 3 монети – в 
съкровищата от София (Министерски съвет), Пешаково, Видинско и 
Поморийско, както и една единична находка от Добрич. 

Най-разпространени по нашите земи са талеровите монети на Ни-
дерландия (Съединените провинции). Монетосеченето на Нидерлан-
дия се характеризира със значителна децентрализация и наличието на 
многобройни типове и номинали, както вече стана дума. Монети били 
сечени във и от името на почти всички провинции. Единствено про-
винция Гронинген и Омеланден започва своето монетосечене много 
по-късно (в края на XVII в.) и нейни монети до този момент не са от-
крити в днешните български земи. Сред нидерландските монети, раз-
пространени в българските земи под османска власт се срещат и та-
кива, сечени за вътрешно обращение в Нидерландия. Те обаче са 
много малко на брой и се откриват само инцидентно. До този момент 
са известни само две монети с номинал рийксталер (рийксдаалдер) 
(сечени по единен стандарт, с различаващи се изображения – първият 
западнофризийски рийксталер, а вторият нидерландски рийксталер) 
от България – на провинция Западна Фрисландия от 1596 г. в съкро-
вището от село Дъбравино, Варненско на провинция Холандия от 
1623 г. в находката от София. Двете монети имат на аверса и реверса 
различни изображения и надписи, въпреки че са отсечени по един и 
същ стандарт: номинално тегло от 29,03 г и сребърно съдържание – 
0.885. От нашите земи е известен и още един рийксталер, но отсечен 
преди освобождението на Нидерландия от името на градовете Кам-
пен, Давентер и Зволе. Той е част от съкровището от село Долни Дъб-
ник, Плевенско и е отсечен през 1555 г. В Софийското съкровище се 
съдържат и единствените 4 монети с номинал арендсталер (арендсда-
алдер) от 60 гроота (30 стуйвера), известни от територията на днешна 
България. Две от тях са на провинция Фризия, отсечени през 1617 и 
1619 г., а другите две на Зеландия от 1602 и 1618 г. От нашите земи е 
известен само един сребърен дукат, отсечен в провинция Гелдерланд 
през 1660 г. Той е част от съкровището от Бял Извор, Старозагорска 
област. 
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По нашите земи най-често се срещат нидерландски талери с изоб-
разен на реверса изправен лъв – гербът на Съединените провинции. 
По тази причина те са наричани льовенталери (на холандски льовен-
даалдери), т.е. лъвски талери. Тези монети на Белгийската конфеде-
рация се появяват още в началото на борбата за независимост на тази 
държава (избухнала през 1574 г.), като първите са отсечени през 1575 
г. и Средиземноморието. Нидерландските льовенталери стават много 
популярни в цяла Европа, Мала Азия и Леванта. Откриват се дори в 
Америка, Цейлон и Австралия, където циркулацията им е свързана с 
тази на испанската монета от 8 реала, с която там имат една и съща 
стойност. Разпространението на льовенталерите практически по 
всички земи, владение на холандци, още веднъж потвърждава стано-
вището, че тези монети са сечени изключително с търговска цел. Сред 
нидерландските льовенталери се открояват два основни типа, които 
могат условно да се дефинират въз основа на изобразения върху щита 
(поддържан от рицаря) на аверса герб. При първия тип е представен 
държавния герб – изправен на задните си крака лъв в ход наляво. Този 
тип монети е много по-разпространен на територията, подвластна на 
турците. Очевидно именно този тип льовенталери е бил използван 
преимуществено в търговските операции извън самата Нидерландия. 
Също така количеството на отсечените монети от този тип е значи-
телно по-голямо. Причините за това вероятно се крият в предназначе-
нието на тези монети, а именно за търговски операции в Леванта. Вто-
рият тип льовенталери се отличава от първия по това, че вместо хо-
ландския държавен герб, върху аверсния щит е представен гербът на 
провинцията, в която е отсечена монетата. Тези монети се срещат 
много рядко на Балканите под османска власт и се наричат провинци-
ални льовенталери. Известни са и градски льовенталери, които са още 
по-редки. 

Френските едри сребърни монети се срещат относително рядко по 
османските пазари през XVI – XVII в., но се срещат и монети, сечени 
от различни феодални държавици на територията на Франция. При-
чините за това вероятно могат да се търсят във факта, че френската 
търговия в Средиземноморието се развива по-мащабно едва след 1661 
г. Тогава Колбер, министър на крал Луи XIV, се опитва да направи 
град Марсилия център на търговията в Леванта. Френските монети се 
срещат в ограничени количества по османските балкански пазари, ко-
ето е в противоречие с писмените известия за търговска активност на 
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френските търговци и сключените с империята капитулации. Веро-
ятно този факт води до заблуждение някои нумизмати, които напълно 
погрешно твърдят, че френските монети, наред с английските, изобщо 
липсват в колективните находки от нашите земи. Действително те се 
срещат рядко, но все пак съществуват съкровища, съставени почти 
изцяло от френски сребърни монети, като това от бившето село Бири-
мирци. По-широкото разпространение на френските монети в днеш-
ните български земи е свързано с времето на крал Луи XIV (1643 – 
1715), като се срещат предимно средни по размер сребърни монети. 
Френски монети от по-големи номинали от периода XVI – първата 
половина на XVII в. се срещат инцидентно, но въпреки това присъст-
ват в монетната циркулация. Едно от тези съкровища е това от мест-
ността Палеокастро, в което френските монети са седем. Те са с но-
минал франк и ½ франк и са застъпени всички френски владетели, при 
които са сечени въпросните номинали: Анри III (1574 – 1589) – 3 мо-
нети, Анри IV (1589 – 1610) – 2, и Луи XIII (1610 – 1643) – 1 (на пос-
ледната монета името на владетеля и годината не личат. Върху една 
от монетите от ½ франк от фонда на ИМ „Искра“ – Казанлък, отсечена 
при Анри III, е отбелязана емисийна година 1590, въпреки че кралят 
тогава вече не е между живите. Постумните емисии, така характерни 
за античността, през късното средновековие са инцидентни. Моне-
тите от 5 су всъщност са подразделения на френското сребърно екю, 
което от своя страна е създадено като френски еквивалент на герман-
ския талер и със същата идея – замяна на действащ златен номинал. 
Голямата популярност на френските монети от 5 су по османските па-
зари и то не само в Леванта, предизвиква сеченето на многобройни 
подобни на външен вид монети. Те се секат в различни феодални вла-
дения във Франция (княжествата Трево, Домбес, Оранж, Монако и 
др.) и Италия (Република Генуа). 

Най-ранните лотарингски монети, публикувани от нашите земи, се 
отнасят към началото на XVII в. и са на херцог Анри (Хенрих, Хайн-
рих) II (1608 – 1624). Върху аверса на монетите от управлението на 
Шарл IV и Никол (1624 – 1625) са изобразени бюстове на херцог 
Шарл IV и херцогиня Никол (Николет). Херцог Франсоа (Франц) II 
управлява официално само в периода 25.11.1625 – 01.12.1625, но не-
говите монети се секат продължително време в монетарницата на Ба-
донвилие (Баденвейлер) и са сред най-разпространените в нашите 
земи, въпреки, че за масовост не може да се говори. Най-разпростра-
нени в нашите земи са тестоните на Шарл IV (1625 – 1634; 1634 – 
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1675). Лотарингски тестони се срещат сравнително рядко в наход-
ките. Прави впечатление обаче, че те присъстват, макар и само с ня-
колко екземпляра, в голяма част от колективните находки. 

Княжество Оранж се намира в южната част на Франция, непосред-
ствено до Авиньон (тогава папско владение). То е самостоятелна дър-
жавна формация още от 1163 г. Княжеството, макар и изключително 
скромно по територия, успява да запази своята самостоятелност чак 
до 1673 г., когато френският крал Луи XIV (1643 – 1715) присъеди-
нява територията му към кралския домен. Монетите на Оранж се сре-
щат, макар и рядко, и по българските земи. Най-разпространени са 
тестоните на княз Фредерик-Хендрик (освен с холандската транск-
рипция на името си, той е познат и с френската Фредерик-Анри и нем-
ската Фридрих-Хенрих). Той е едновременно и щатхалтер на нидер-
ландските провинции Холандия, Зеландия, Оверийсел, Гелдерланд и 
Утрехт в периода 1625 – 1647. Най-много монети на Оранж се съдър-
жат в съкровището от село Тръстиково (Бургаска област) – пет броя. 
Те принадлежат на двама владетели на княжеството: споменатият 
Фредерик-Хендрик и Вилем-Хендрик (1672 – 1702). Последният е и 
щатхалтер под името Вилем Орански на Холандия, Зеландия, Утрехт, 
Гелдерланд и Оверийсел, както и крал на Англия, Шотландия и Ир-
ландия под името Уилям III (1689 – 1702). Единичен екземпляр от 5 
су на този владетел се съхранява в ИМ „Искра“ Казанлък. 

Монетите на Княжество Монако се срещат много рядко по нашите 
земи. В съкровището от село Ръждавица (Кюстендилско) се съдържат 
две сребърни монети, определени от автора като монети с номинал ¼ 
талер. И двете са сечени през 1638 г. при управлението на княз Оноре 
II (1604 – 1662), но тежат 4,36 и 4,48 г. и е невъзможно да са от такъв 
номинал. 

Дубровник е разположен на далматинското Адриатическо крайб-
режие на днешна Хърватия. Дубровнишките монети се срещат срав-
нително често в находките, но в малко количество. Република Рагуза 
е представена с голям брой монети, циркулирали в Османската импе-
рия. В разглеждания период те най-често са от дребен номинал (най-
вече един грош), но принадлежат на множество различни варианти. В 
съкровището от село Ръждавица (Кюстендилско) се съдържат един 
троен грош и три монети от един грош (наричани и аспри). 

Една от най-важните италиански държави, чиито монети се срещат 
масово в Османската империя, е Република Венеция. Тя през XVI и 
XVII в. се очертава като един от най-големите конкуренти и врагове 
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на Османската империя в икономическо и военно отношение. Ши-
роко разпространение получават и сребърните, и златните монети на 
републиката. Венецианските монети като цяло (златни, сребърни и 
много по-рядко медни) са сред най-разпространените чужди монети 
на територията на империята, а и в целия Левант до разразяването на 
кризата в Османската империя и широкомащабното навлизане на та-
лерови монети. Но след като османците предоставят изключително 
благоприятни търговски условия на Англия, Франция и Нидерландия, 
венецианските монети започват да намаляват. Това е особено осеза-
телно през XVII в., но венецианските монети не изчезват напълно от 
османските пазари. Венецианските монети до средата на XVII в. се 
срещат все още относително рядко. Тяхното количество нараства след 
тази дата, като освен златните, вече се срещат и сребърни дукати. 
Сред разпространените на територията на Османската империя вене-
циански монети преобладават предимно едри номинали. Въпреки че 
не получават масово разпространение, сребърните дукати се срещат в 
някои съкровища, но разпространението им преди средата на XVII в. 
е слабо, а количеството им ограничено. Сред по-дребните сребърни 
номинали до този момент е известен само един тестон (40 солди) без 
година в съкровището от София. 

Монетите на Неаполитанското кралство се срещат много рядко в 
монетната циркулация на българските земи. В съкровището от село 
Ръждавица (Кюстендилско) се съдържа монета с номинал гросо (кар-
лино), тип II на крал Фелипе II (1554 – 1598), който е едновременно и 
крал на Неапол. До този момент друга монета на кралството, произ-
хождаща от територията на днешна България, не е публикувана.  

Сред сравнително по-разпространените монети на херцогство Тос-
кана са талерите, отсечени в монетарницата на град Пиза. Най-често 
се срещат монетите на двама велики херцози: Фердинанд I (1587 – 
1608) и Козимо II (1608 – 1621). От територията на България са поз-
нати и монети с номинал луиджино. 

Монетите на Херцогство Модена се срещат много рядко в българ-
ските земи. Например в съкровището от София е засвидетелстван 
само един екземпляр от управлението на херцог Франческо I (1629 – 
1658). 

Монетите на Урбино се срещат много рядко в България. Досега са 
обнародвани само три от три различни колективни находки. В съкро-
вището от село Ръждавица (Кюстендилско) има една монета на хер-
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цогството, погрешно определена като монета от ¼ талер. Тя принад-
лежи на управлението на последния владетел на Урбино Франческо 
Мария II дела Ровере (1574 – 1621; 1623 – 1625) и е с номинал 2 седи-
чини (32 кватрини), т.е. ⅒ от талера. 

До този момент от територията на днешна България е документи-
ран само един екземпляр на княжеството Лоано. Става въпрос за сре-
бърно луиджино, произхождащо от района на църквата Св. св. Кирил 
и Методий в центъра на град Бургас. Монетата е доста износена и с 
почти напълно изтрита повърхност. За щастие част от надписите са 
оцелели и това позволява точното ѝ определяне. Въпросната монета е 
анонимна, но всъщност е отсечена при княгиня Виоланте Дория Ло-
мелини (1654 – 1671) през 1667 г. 

От Княжество Фринко са известни само анонимни монети, сечени 
най-вече при династията Мацети между 1581 и 1601. Те са много 
редки не само за нашите земи. Това са имитации на известните и по-
пулярни в Леванта и цялата Османска империя нидерландски льовен-
талери. Но при монетите на Фринко надписите са други и често сгре-
шени или с пропуски. До този момент е известен само един екземпляр 
от фонда на ИМ „Искра“ – Казанлък. 

Папските монети се срещат рядко в българските земи, като срав-
нително по-широко разпространение имат по-дребните сребърни но-
минали, например монетата джулио (систо), с тегло около 3,00 г., т.е. 
еквивалентна приблизително на 1/10 от талера. Една такава монета се 
съдържа в съкровището от село Ръждавица (Кюстендилско). Авторът 
се е въздържал от отнасянето ѝ към понтификата на конкретен папа, 
вероятно поради нечетливия надпис, но от посочената запазена част 
от него няма никакво съмнение, че става въпрос за папа Сикст V (1585 
– 1590). Сред най-редките монети на Балканите са папските монети, 
сечени в Авиньон (тогава папско владение). До този момент от бъл-
гарските земи са публикувани само два екземпляра. Първата е в сък-
ровището от София и е описана отдавна – монетата е ½ франк от вре-
мето на кардинал Сципионе Боргезе Кафарели – папски легат в Ави-
ньон между 1609 и 1618 г. Втората монета е в съкровището от село 
Тръстиково, Бургаска област и е отсечена при кардинал Флавио Ки-
джи – легат на папа Александър VII (1655 – 1677). По всяка вероят-
ност тя е луиджино. 

Швейцарските талерови монети се срещат само инцидентно в зе-
мите ни под османска власт през XVI – XVII в. До този момент са 
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идентифицирани само два екземпляра – един на град Цюрих и друг на 
кантоните Ури, Швиц и Унтервалден. 

Монетите на Трансилванското княжество са сравнително слабо 
разпространени в днешните български земи. Трансилванска монета 
на княз Ищван (Стефан) Бочкай (1605 – 1606) се съдържа в съкрови-
щето от София, неправилно определена като монета на Унгария и 
Трансилвания на Стефан Батори. Във фонда на ИМ „Искра“ Казанлък 
се съхраняват две трансилвански монети с номинал три гроша. И 
двете са от управлението на княз Габор Батори (1608 – 1613) и при-
надлежат на два различни типа, сечени през 1609 и 1611 г. Трансил-
вански грош на Габор Бетлен (1613 – 1629), отсечен през 1625 г. е 
открит на Провадийската крепост. 

Датски монети се откриват изключително рядко в днешните бъл-
гарски земи. До този момент е известна само една датска монета с 
номинал марка в съкровището от село Пешаково, Видинско. Тези мо-
нети, въпреки че са красиво и прецизно изработени, са с относително 
ниска сребърна проба от 593/1000 и трудно могат да се конкурират по 
османските балкански пазари. 

Сред най-често срещаните чужди монети на територията на Ос-
манската империя са монетите на Реч Посполита. Погрешно е тале-
рите на Реч Посполита да бъдат наричани полски, поради множест-
вото различни субекти на монархията. В българските земи под осман-
ска власт се срещат екземпляри, сечени както за Кралство Полша, 
така и за Великото Литовско княжество, град Рига, Херцогство Кур-
ландия и град Данциг (Гданск). Най-разпространени са четвърттале-
рите, сечени от името на двама владетели – Стефан Батори (1576 – 
1586) и Сигизмунд III (1587 – 1632), които получават толкова широко 
разпространение, че присъстват в колективните находки чак до XIX 
век. Монетата от ¼ талер в Реч Посполита била наричана орт. В бъл-
гарските земи под османска власт се срещат както „коронни орти“ 
(т.е. сечени на територията на полското кралство), така и такива на 
град Данциг (Гданск). Тези монети се срещат доста често на Балка-
ните и тук са наричани по всяка вероятност „урупи“ или „талеричи“. 
Съвсем наскоро бе публикувана и колективна находка от отливки и 
калъпи за леене на фалшиви европейски монети, предимно трояци и 
¼ талери на Реч Посполита. Находката е открита случайно в района 
на Старо Оряхово, обл. Варна. В най-голямо количество монетите на 
Реч Посполита се срещат в няколко колективни находки. Най-много 
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са те в двете врачански съкровища, в които се съдържат съответно 
около 1000 и около 800 монети. 

 
Целта на Шеста глава е да се изяснят стойността и покупателната 

способност на талеровите монети в българските земи през XVI – XVII 
век. Когато се анализира или изчислява стойността на талера в нашите 
земи под османска власт трябва да се отчитат няколко характерни еле-
мента. Без анализът им би се стигнало до объркване и погрешни из-
води. По-долу са дадени моите съображения в това отношение (без да 
са подредени по важност). На първо място трябва да се постави факта, 
че различните европейски талери, имат различна стойност и в Европа 
и то не само зад граница, а и в държавите, в които са отсечени. Това е 
напълно закономерно, имайки предвид различното им тегло и сре-
бърно съдържание. Освен това, в редица европейски страни също са 
в обращение различни талери, които отново имат различна стойност. 
Така например, в Нидерландия циркулират няколко типа талери и 
други талерови монети с различна стойност: рийксталер от 60 
стуйвера; льовенталер от 48 стуйвера; флорин (гулден) от 28 стуйвера 
и т.н. На второ място са значителните различия в официалните и па-
зарните курсове на талерите в Османската империя. Държавата налага 
задължителни занижени обменни курсове, понякога под страх от 
смъртно наказание, които понякога значително се различават от па-
зарните. На трето място трябва да се поставят различията в пазарните 
обменни курсове в самата Османска империя (в различните терито-
рии, административни единици и дори градове). 

Широко е застъпено мнението, че акчето намалява не само теглото 
си, а и сребърното си съдържание. В повечето случаи изследователите 
не прилагат към това никакви доказателства или аргументи. Като че 
ли само в един случай в литературата е даден пример с конкретно из-
следване на едно единствено акче на Мурад III (1574 – 1595), което се 
оказало със сребърно съдържание от 79%. Друго изследване на мо-
нета на Мехмед III (1595 – 1603) обаче дава резултат от 95% сребро и 
този път авторите са на мнение, че съществена промяна в съдържани-
ето на сребро не се наблюдава дори и през втората половина на XVII 
в. Подробните аналитични изследвания на османски монети на Мурад 
III (1574 – 1595), Мехмед III (1595 – 1603) и Ахмед I (1603 – 1617) от 
съкровището от Бечин, сечени в няколко монетарници доказват, че 
драстично намаляване на сребърното съдържание на акчето по време 



47 
 

на неговото обезценяване, на практика не се наблюдава. През послед-
ните години румънски учени публикуват анализ на металното съдър-
жание на част от сребърните монети, които се откриват на територи-
ята на днешна Румъния и в частност на тези, сечени там. Резултатите 
от анализа (извършен с недеструктивни методи) на един трансилван-
ски талер на Сигизмунд Батори, отсечен през 1593 г. показва съдър-
жание на сребро от 96,47%. 

По-нататък се проследява съотношението между акчето и златните 
монети като се държи сметка за официално наложените и пазарните 
курсове. 

Следващият параграф е свързан с изменението на стойността на 
райхсталерите в османска среда. Приложени са и няколко таблици, 
които отразяват изменението на официалните и пазарните курсове 
през годините. Тук са дискутирани цяла редица остарели, непрецизи-
рани и недоказани твърдения през последните 110 години. 

При опита да разгранича наличните до момента данни от различно 
естество за изменението в официалните и пазарните курсове на райх-
сталера спрямо акчето достигнах до следните изводи. Райхсталерите 
навлизат доста бързо на територията на Османската империя. В това 
отношение ситуацията е аналогична на тази в християнската част на 
Европа. Във времето преди разразяването на кризата през 1585 г. от 
наличните данни може да се предположи, че няма съществени разли-
чия (или няма изобщо) разлика между официален и разменен курс. 
Едва ли може да има съмнение, че това се дължи на относително ста-
билното по това време акче. Покачването е слабо и се равнява приб-
лизително на по-малко от едно акче на десетилетие – от 35 през 1520 
г. до 40 през 1574 г. След разразяването на кризата курсът се покачва 
значително и още през 1590 г. достига 80 акчета за райхсталер. 
Именно на това равнище османската власт се опитва да задържи офи-
циалния курс през следващите няколко десетилетия, въпреки девал-
вацията на акчето. Това е изцяло в ущърб на данъкоплатците, прите-
жаващи талери и предпочитащи да плащат налозите си в чужди мо-
нети. Към тази категория могат да се причислят най-вече търговците, 
но също така и най-разнообразни производители, продаващи продук-
ция на чуждия пазар, или такива, които пласират стоката си на евро-
пейски търговци, посещаващи Османската империя. Официалният 
курс на райхсталера властта оставя без изменение на 80 акчета, без да 
се съобразява със скачащия пазарен. През 1617 г. дори се опитва да 
намали фиксирания курс на 78 акчета, мярка, която в крайна сметка 
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очевидно се оказва неуспешна и три години след това, през 1620, той 
отново е върнат на предишната си официална стойност от 80 акчета. 
Данни за същия курс са известни и от 1627 и 1641 г. Не е известно 
точно до кога османската администрация използва тези стойности 
при заплащането на данъци и такси. Пазарните курсове са по-дина-
мични от официалните, въпреки че се наблюдава тенденция на изме-
нение и в двете посоки. От наличните данни може да се заключи, че 
различия започват да се забелязват едва след избухването на кризата 
през 1585 г. Преди тази дата няма сигурни известия за различни стой-
ности. Официалният курс от 80 акчета за райхсталер през 1590 и 1600 
г., контрастира с пазарния от 100 – 110, засвидетелстван през 1599 г. 
Т.е. разликата е около 20%. За 1627 г. са известни данни за непроме-
нен официален курс от 80 акчета, докато пазарният се движи между 
113 и 130 акчета в периода 1622 – 1664 г. Наблюдава се и друга тен-
денция. На различни места в Османската империя курсът не е една-
къв, като най-много данни за съхранени за 1622 г., когато в София 
райхсталерът е със стойност от 113 акчета, докато в Нови Пазар е 130, 
а в Истанбул – 120. По-високи стойности са засвидетелствани за 70-
те – 80-те години на XVII в., когато курсът достига 140 – 180 акчета. 
Съхранени са данни и за по-ниски пазарни курсове със стойности от 
100 – 110 акчета през 1630, 1634, 1644 и 1650 г. Тези различия веро-
ятно са свързани с периоди на по-засилено и по-слабо търсене и пред-
лагане или с временно успокояване на икономическата обстановка, 
поради стабилизация на акчето и липса на значителни военни дейст-
вия при султаните Мурад IV (1623 – 1640) и Ибрахим I (1640 – 1648). 

В следващия параграф е проследено изменението в курса на ис-
панската монета от 8 реала. Данните са представени и таблично. 

Изложението продължава със стойността на льовенталера. В лите-
ратурата се срещат и обърквания, особено в по-старите публикации. 
Съществуват писмени извори, които дават възможност стойността на 
льовенталера да се изчисли по косвен път. В някои данъчни доку-
менти, събраните суми в акчета са преизчислени в льовенталери 
(„еседи грошове“). Така например в опис на постъпленията от данъка 
джизие от вакъфска рая в района на Пловдив от 1686 – 1687 г. се по-
сочва, че са събрани 11237773 акчета, която сума е пресметната като 
9364 ½ „еседи гроша“ и 33 пари. Това показва, че официалният курс 
тогава е 120 акчета за льовенталер. Документът свидетелства също 
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така и за официално преизчисление на данъка в чужди сребърни мо-
нети (льовенталери). Освен това той показва голямата им популяр-
ност и широката им употреба. 

Коментирана е и стойността на сребърните флорини. По-нататък 
подробно е представен проблемът за цените и покупателната способ-
ност на талера в българските земи, като са приведени и редица таб-
лици. Не е оставен без внимание и проблемът с размера на плащаните 
данъци и такси. 

 
В Седма глава са представени всички известни данни за колек-

тивните монетни находки, съдържащи талерови монети открити на 
територията на България. Представени са данни за 155 съкровища. 
Част от тях са известни само по оскъдните данни в бюлетините за ко-
лективните находки, откривани през годините. Голяма част са разп-
ръснати и загубени завинаги за науката. За други находки съществу-
ват по-подробни данни, но често много объркани и неточни. Постарал 
съм се тук да приведа всичката налична информация за дадена на-
ходка, като в много от случаите съм давал мои допълнения, уточнения 
и сък коригирал редица грешки и обърквания. За всяка отделна на-
ходка съм се стремил да извлека максимално подробно наличната ин-
формация. Схемата за всички е една и съща и съдържа информация за 
откриването на находката, за публикациите и съставът ѝ, опит за де-
финиране на най-ранната и най-късна монета в дадено съкровище, 
както и характеристика на цялата находка и по-важните монети в нея. 

 
Изложението продължава с няколко Таблици и Диаграми, в ко-

ито са представени сравнения между отделните находки, разпределе-
нието на монетите в някои съкровища по държави, владетели и типове 
и т.н. Представени са в справочен вид и някои неофициални назва-
ния на талеровите монети. Поместени са и Карти, в които са пред-
ставени различните съкровища по държави. 

 
В Каталога са включени всички познати до този момент държави, 

владетели, монетарници и типове талерови монети, произхождащи от 
територията на днешна България. За съжаление на някои от монетите 
не разполагам с достатъчно добри и детайлни снимки и затова те са 
представени само описателно. За сметка на това, те са вече публику-
вани от други изследователи. До този момент са идентифицирани 174 
типа монети, без да се броят многобройните им варианти, достигащи 



50 
 

в някои случаи до няколко десетки. Понеже целта на настоящото изс-
ледване не е да се състави корпус на талеровите монети от България, 
считам, че представянето на всички регистрирани варианти излишно 
би натоварило изложението. 

 
В Списъка на изображенията са представени източниците на 

снимките на монетите в изложението. 
 
В частта Съкращения и Списък с литературата са представени 

всички използвани в дисертацията публикации. Включени са 488 заг-
лавия на български, английски, немски, френски, руски, сръбски, ни-
дерландски, румънски, турски и др. езици. 

 
В Заключението е проследено развитието и употребата на талеро-

вите монети след края на изследвания период. 
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Справка за приносите 
1. За пръв път е обработена и анализирана цялата налична ин-

формация за циркулацията на европейските талерови монети в бъл-
гарските земи през XVI – XVII век. На практика това е първото по 
рода си специализирано изследване в България. 

2. Проследен е цялостният процес на възникване и разпростра-
нение на талеровите монети в Европа и Света, като е потърсено мяс-
тото на българските земи в него. 

3. За по-пълна информация и максимално прецизен анализ са 
привлечени както нумизматични, така и писмени източници от разли-
чен характер. 

4. Използвана е цялата налична литература за талеровите мо-
нети, открити на територията на днешна България. Информацията за 
редица монети в голяма част от публикациите е коригирана или пре-
цизирана. 

5. Използвани са непубликувани единични монети, както и цели 
колективни находки, непознати до този момент на науката. 

6. Коригирани и прецизирани са редица изводи, предимно в по-
старите публикации, касаещи циркулацията на талеровите монети, 
времето на навлизането им в монетната среда на Балканите и т.н. 

7. Използвани са всички налични данни (публикувани и непуб-
ликувани) за колективните находки, съдържащи талерови монети от 
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територията на днешна България, като за голяма част от тях инфор-
мацията е прецизирана и коригирана. Включени са и напълно непоз-
нати на науката находки. За по-голяма прегледност, данните са пред-
ставени таблично. 

8. Прецизирани са данните за най-разпространените  в българс-
ките земи талерови монети – нидерландските льовенталери, като те са 
разпределени по провинции и градове (там, където това е възможно 
на базата на съхранените данни). 

9. Въз основа на публикувани данни и непубликуван нумизма-
тичен материал са идентифицирани няколко непознати до този мо-
мент сребърни талерови монетни номинала, като гулденгрошен, 
йоахимсталер, сребърен дукат, арендсталер, гулденталер от 60 крой-
цера, флорин от 28 стуйвера и др. 

10. Идентифицирани са цяла редица монети, които или не са били 
публикувани или са обнародвани неточно или погрешно. 

11. Сред монетите, открити в България, са установени голям брой 
непознати до този момент държавни формации, владетели, градове и 
монетни типове. Засвидетелствани са и цяла редица нови монетни ва-
рианти. 


