
1 
 

СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Женя Йорданова Жекова 

Регионален исторически музей – Шумен 

Член на научно жури, съставено въз основа на заповед № РД-16-140/24.09.2021 г. 

За присъждане 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) 

Автор Красимир Тодоров Кръстев  

На тема „Талерови монети в българските земи през ХVI – ХVІІ век” 

 

І. Данни за процедурата. 

Кандидатът за научна степен „доктор на науките" доц. д-р Красимир Тодоров 

Кръстев отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, на Правилника за неговото приложение и на Правилника за 

развитие на академичния състав в ШУ „Епископ Константин Преславски". Според 

представената ми документация са спазени процедурните изисквания и не констатирам 

нарушения. Кандидатската работа е обсъдена на разширен катедрен съвет на 13.09.2021 

г. (Протокол № КД-01-01/13.09.2021 г.), който е взел единодушно решение за насочване 

към публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Красимир Тодоров Кръстев 

„Талерови монети в българските земи през ХVI – ХVІІ век”. 

ІІ. Данни за дисертацията. 

Дисертационният труд, представен за обсъждане от Красимир Тодоров Кръстев, 

се състои от: предговор, преглед на изворите и историографията, седем глави, 5 

приложения, списък на съкращенията, описи на източниците на изображенията, на 

съкращенията и на използваната литература и заключение в общ обем от 518 страници. 

Избраната тема е свързана с една особено трудна за проучване област, каквато е 

монетната система в българските земи през периода на османско владичество. Кръстев 

прави опит да запълни една хронологическа празнина в нашата нумизматика, а именно 

хронологичния диапазон ХVІ – ХVІІ в. Тази празнина е видима не само в 

нумизматичните, но и в общоисторическите и археологически изследвания. Това е 

период, когато се заражда съвременната европейска монетна система, в основата на 

която стои талерът. Процесите в българските земи в това време са неясни, най-вече 

поради липсата на изворова база, което води до пренебрегването и заобикалянето на 

циркулиращите в тази епоха парични знаци. На практика периодът остава непроучен. 

Съвсем логично в Предговора на дисертацията, Кръстев обосновава идеята си за 

написването на този труд, задава целите и хронологичния обхват на изследването. 
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Както самият той отбелязва, целта на настоящото изследване не е да бъде създаден 

корпус на талеровите монети от територията на днешна България или пък да бъдат 

описани всички открити талерови монети, а да се открои мястото на българските земи в 

общоевропейските процеси, протичащи през изследвания период. В частта за 

историографски преглед, анализира всички използвани извори от епохата, както на 

историци, така и на пътешественици и търговци. Следва критичен анализ на 

състоянието на проучванията по темата – от 1878 г. до наши дни. Откроени са силните 

и слаби страни в малобройните публикации по темата, като е отдадено дължимото 

уважение към всеки предшественик, работил по темата. 

Първа глава започва с анализ на предпоставките за появата на талера. Тя се 

състои от няколко параграфа. Първият от тях е свързан със среброто в Европа през XV 

– XVI век. Проследяват се причините довели до постепенното намаляване на 

количествата на този метал, обусловени от редица фактори, сред които – изчерпване на 

големите рудници, затрудненията с вноса от Изток, поради османското нашествие, 

повишеното търсене и др. Специален параграф е отделен на рациото между златото и 

среброто. Именно това колебание и постепенно намаляване след средата на ХV в. се 

превръща в източник на значителни приходи за различни граждани и държави. Като 

една от причините за кризата настъпила в края на ХV в., той вижда нарушената 

търговия между Изтока и Запада – естествено последствие от Великите географски 

открития и промяната на търговските пътища и центрове. 

Във Втора глава се проследява процесът на възникване и разпространение 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 

дискутира именно въпросът с предшествениците на талера. Проследена е появата му, 

предисторията му и връзката с няколко по-стари златни номинала. 

Вторият параграф е посветен на появата на първите истински талерови монети – 

гулдинерът и гулденгрошенът. Кръстев правилно отчита факта, че и днес в 

нумизматичната наука все още липсва единомислие по проблемът за възникването на 

талера като монетна единица. По същия начин Третият параграф разглежда появата на 

йоахимсталерът. Останалите параграфи на тази глава анализират появата и 

разпространението на различни талерови монети в някои държави в Европа. 

В Трета глава е направен подробен преглед на различните талерови монети, 

циркулирали на територията на Съединените провинции (Нидерландия). В тази глава са 

анализирани цяла редица сребърни номинали, 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. В тази глава се прави и разграничение между отделните монети, 

представляващи различни типове, широко разпространени по нашите земи. Става 

въпрос най-вече за льовенталерите. Но са представени и други подобни на тях 

номинали, които много рядко, всъщност почти никога, не са били дефинирани у нас – 

градските и провинциални льовенталери, сребърните флорини (гулдени) и съвместните 

градски монетосечения. 
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След като вече е изяснена появата и ролята на талера в европейската монетна 

система, в Четвърта глава са проследени предпоставките и причините за навлизане на 

талера в българските земи под османска власт през периода 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 

разделена на параграфи, като първият от тях разглежда проблема с намаляването на 

продукцията на рудниците за благородни метали в Османската империя. Това довежда 

до намаляване на количеството на среброто в обращение, което всъщност се 

компенсира с европейското сребро. 

В следващите параграфи се проследяват и анализират различни проблеми, като: 

намаляването на приходите в османската хазна, повишаването на цените, ранните 

фискални кризи в империята, голямата от 1585 г. и др. Като последица се наблюдава 

постепенно намаляване 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 избухването на кризата от 1585 

г. 

В Пета глава вече са разгледани подробно различните типове и варианти талерови 

монети, открити на територията на съвременна България и познати от колективни и 

единични находки. В началото са проследени пътищата на проникване на европейските 

сребърни монети в българските земи под османска власт. Именно тук се проявяват най-

големите приносни моменти в дисертацията, тъй като Кръстев се спира на дискусионни 

и спорни проблеми. На базата на своя личен опит, работейки със самите находки, той 

успява да анализира и коригира много от наложените по-рано мнения. Извършва анализ 

на причините за трезоризирането на колективните находки, съдържащи монети XVI – 

XVII век. 

След като е анализирал самите находки, целта на Шеста глава е да изясни 

стойността и покупателната способност на талеровите монети в българските земи през 

XVI – XVII век.  

В Седма глава Кръстев представя всички известни данни за колективните монетни 

находки на територията на България, съдържащи талерови монети. Коментира 155 

съкровища. Част от тях са известни само по оскъдните данни в бюлетините за 

колективните находки, откривани през годините. За съжаление, както и при други 

находки от епохата на Античността и Средновековието, голяма част са разпръснати и 

загубени завинаги за науката. За други находки съществуват по-подробни данни, но 

често много объркани и неточни. Тук е другият силен приносен момент на Кръстев, 

който привежда цялата налична информация за дадена находка, като прави опит за 

корекция и допълнения, там където е необходимо. Така в крайна сметка за всяко от 

документираните 155 съкровища е извлечена максималната подробна информация. 

Следвана е една и съща схема на представяне: информация за откриването на 

находката, за публикациите и състава ѝ, опит за дефиниране на най-ранната и най-
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късна монета в дадено съкровище, както и характеристика на цялата находка и по-

важните монети в нея. 

В края на проучването присъства задължителният за такъв род литература 

Каталог, или по-скоро своеобразен инвентар, с описани 155 колективни монетни 

находки от територията на Република България. Кръстев е идентифицирал 174 монетни 

типа. При самото описание на трезорите е добавен и личният анализ и коментар на 

автора. Прави впечатление неговото коректно отношение към други публикации и 

мнения на автори, които са правилно отразени и прецизно коригирани, без нападки и 

неколегиално отношение. 

В частта Съкращения и Списък с литературата са представени всички използвани 

в дисертацията публикации. Включени са 488 заглавия на български, английски, 

немски, френски, руски, сръбски, нидерландски, румънски, турски и др. езици. 

В Заключението Красимир Кръстев изненадващо проследява развитието и 

употребата на талеровите монети след края на изследвания период. Акцентът, който 

поставя е върху долара и неговата трансформация в доминираща световна монетна 

единица не само през следващите векове, но и до днес. 

ІІІ. Научни приноси. 

В автосправката за приноси на своето изследване, Красимир Тодоров Кръстев 

правилно е откроил моментите, които са приносни – те обобщават и поставят неговата 

разработка на високо научно ниво. Според мен всички те са правдоподобни и коректно 

посочени. 

Един от най-съществените е, че на практика това е първото по рода си изследване 

в България. То запълва цяла една празнина в българската нумизматика – периода ХVІ – 

ХVІІ в. Процесите, протичащи в Европа през ХVІ – ХVІІ в., неминуемо рефлектират в 

Османската империя, където монетната система постепенно изпада в колапс (по ред 

причини изредени от автора) и така се стига до постепенното изместване от циркулация 

на домашните османски парични средства – мангърите и акчетата и замяната им със 

западноевропейски номинали. Именно тези изключително важни от финансова и 

нумизматична гледна точка проблеми стоят в центъра на изследването, а опитът за 

тяхното изясняване считам, е един от големите му приноси. 

Сред приносите на проучването е, че то се основава изцяло на личните 

наблюдения на автора и работата му с монетните находки включени в него. В 

разработката са публикувани за пръв път както единични монетни находки, така и 

колективни, правейки ги за пръв път достояние на науката. 

Красимир Кръстев идентифицира цяла редица монети, които или не са били 

публикувани или са обнародвани неточно или погрешно. Сред монетите, открити в 

България, установява голям брой непознати до този момент държавни формации, 

владетели, градове и монетни типове. Регистрира и редица нови монетни варианти. 
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