
                                                    Становище 

От доц. д-р Дочка Иванова Аладжова – Национален археологически институт с 

музей при Българска академия на науките, член на Научно жури съгласно Заповед 

№ РД -140/24.09. 2021 г. на Ректора на ШУ „Епископ Константин Преславски“ във 

връзка със защитата на дисертационния труд на тема „Талерови монети в 

българските земи през XVI – XVII век“ на доц. д-р Красимир Тодоров Кръстев за 

придобиване на научната степен „доктор на науките“ в област на висше образование: 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление: 2.2. История и археология, научна 

специалност: Археология (Нумизматика).  

 

      С представения дисертационен труд „Талерови монети в българските земи през 

XVI – XVII век“ доцент д-р Красимир Тодоров Кръстев участва в процедурата по 

защита на научната степен „доктор на науките“ на основание решение на ФС на ФХН 

(Протокол № ФД  -02-01/1.09.2021 г.), в съответствие с чл. 13, ал. 1 от ЗРАСРБ, чл. 38, 

чл. 39, ал. 1 и 2 от Правилника за развитие на академичния състав на ШУ и във връзка с 

доклад на декана на Факултета по хуманитарни науки. 

       Предложеното проучване е по тема малко изследвана в българската историография, 

а наличните публикации в повечето случаи коментират отделни монетни находки – 

единични или колективни. Липсата на анализ и топография на откритите нумизматични 

паметници не дава възможност да се изясни произхода на  паричния поток през  XVI – 

XVII в. в днешните български земи. Монетната циркулация в Османската империя в 

периода XVI – XVII в. се характеризира с редица специфики свързани пряко с 

употребата на номинали от различни държави. В тази връзка безспорно е, че темата на 

разработката е дисертабилна и актуална, а резултатите от изследването предоставят 

допълнителна информацията за периода и монетното обращение в него, което е и 

принос не само в локален, но и в европейски план. 

       Предложената дисертация включва: Предговор, преглед на изворите и 

историография; седем глави; приложения, съкращения, литература, заключение. 

Организацията на структурата отговаря  на темата на проучването, както и на 

изискванията за този род изследвания.  

      Целта, която автора си поставя е да се очертае мястото на днешните български земи 

в общоевропейските процеси от нумизматичен, икономически, историческо- 



политически план, свързан с революцията на цените, появата на едрите сребърни 

монети със стойност равна на златния дукат и флорин и др. В днешните български земи 

под османска власт това довежда  до постепенното изместване на домашните османски 

номинали от пазара, до пълното изчезване на медния мангър и значителното 

намаляване на количеството на акчетата. Това довежда до намаляването на доверието 

към османските монети (с изключение на златните номинали) от страна на населението 

– християнско и мюсюлманско. Процесът е неконтролируем в продължение на повече 

от столетие (след кризата от 1585 г.), за да се справи упавлението с масираното 

навлизане на европейските талерови монети. В крайна сметка държавата не предприема 

почти никакви адекватни мерки за да се справи с икономиката и политическата ситуация, 

напротив,  приема за редовно заплащането на данъци и държавни такси с чужди талерови монети. 

Хронологичният обхват на настоящата разработка е свързан с появата и разпространението на 

талера и талеровите монети (по-големи от ¼ талер) в нашите земи под османска власт. Поради това, 

отбелязаните за начална и крайна дата на изследването са до голяма степен условни, затова е по-

правилно да се приеме участието на талеровите монети като процес, а не като фиксиран 

хронологически акт. Освен това в началото това са само локални монети без почти никакво 

значение за международната търговия. Едва през първите три десетилетия на XVI в. талерът е 

признат от много държави и започва да се разпространява във все повече държави. В края на XVII в. 

постепенно започват да изчезват най-популярните в предишните две столетия чужди сребърни 

монетни единици – нидерландския льовенталер и испанската монета от 8 реала. Появяват се и нови, 

непознати до този момент. На първо място сред тях са руските сребърни и медни монети. Тяхното 

навлизане в паричния оборот на империята в началото е скромно, в много малки количества, но с 

времето се превръща в регулярно средство, но без да е особено масирано. 

       Навлизането на талеровите монети в българските земи е дълъг и сложен процес. 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. Не 

е установено със сигурност кои са причините и кое провокира въвеждането на куруша. 

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 

монетите имат устойчиви изображения, които почти не претърпяват сериозни промени с течение на 

времето. 

      Доц. Красимир Кръстев се е справил с разработването на обявената тема, 

обработил е и анализирал голямо количество емпиричен материал, част от който е 

непознат досега в научната литература. Използваният  библиографски ресурс показва 

познаване на темата и нейните специфики.   
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