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За монетите на Дионисополис – № 14 
 

Монети на Александър Север и Гордиан III от района на Провадия 
 

Калоян Димов 
 
 В частна колекция се съхраняват три бронзови монети, отсечени в 
Дионисополис, които са открити на различни места в околностите на гр. Провадия. 
Чрез снимковият материал, който ми беше изпратен, имах възможността да се запозная 
с тях и да ги подготвя за публикуване, като трябва да отбележа, че за съжаление не ми 
беше предоставена информация за тяхното тегло.  

Описанието на трите монети от Провадия е следното: 
 

 
Обр. 1. Монета № 1. 

№ 1 – Александър Север (222-235 г.) 
Аверс: Бюст на Александър Север надясно, с лавров венец. Легенда: AVT K M 

AVP CEVH AΛEZANΔPOC 
Реверс: Великият Бог с глава наляво, прав, насреща, в лявата си ръка държи рог 

на изобилието, а в дясната – патера над горящ олтар. Легенда: ΔIONYCOПОΛEITΩN Δ. 
Диаметър: 26 мм. 
Референция: Тачев 2016, № 183. 

 

 
Обр. 2. Монета № 2. 

№ 2 – Гордиан III (238-244 г.) 
Аверс: два бюста един срещу друг. Вляво е представен императорът Гордиан III, 

а вдясно – Серапис. Легенда: AVT K M ANTWNIOC ГОРΔIANOC AVГ. 
Реверс: Хигия с глава надясно, права, насреща, с лявата си ръка държи патера, а 

с дясната – змия. Легенда: ΔIONYCOПОΛITΩN   E. 
Диаметър: 26 мм. 
Референция: Тачев 2016, № 209. 
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Обр. 3. Монета № 3. 

№ 3 – Гордиан III (238-244 г.) 
Аверс: два бюста един срещу друг. Вляво е представен императорът Гордиан III, 

а вдясно – бог Серапис. Легенда: AVT K M ANTWNIOC ГОРΔIANOC AVГ. 
Реверс: Херкулес, насреща, прав, гол, с глава наляво. С лявата си ръка, върху 

която е преметната кожата на Немейския лъв, държи ябълките на Хесперидите, а д 
дясната – кривак. Легенда: ΔIONYCOПОΛEITΩN   E. 

Диаметър: 28 мм. 
Референция: Тачев 2016, № 211. 

 
 Както става ясно от описанието им, трите парични знака са от времето Римската 
империя и са част от монетната продукция на императорите Александър Север (222-235 
г.) и Гордиан III (238-244 г.). Относно покупателната им стойност във времето на 
тяхното циркулиране може да се каже, че монетата на Александър Север е от четвърти 
номинал (отбелязано е с „Δ” на реверса), а двете монети на Гордиан III са от пети 
номинал (отбелязано е с „E” на реверса), който многократно е коментиран в настоящата 
поредица. Всичко това е показано в табло № 1. 
 

№ Номинал: Обозначение: 
1 Четвърти 

 
2 Пети 

 
3 Пети 

 
Табло 1. Отбелязване на номинала на трите монети. 

 
С публикуването на тези три монети се допълва една малка частица от 

цялостната картина на разпространението на монетите на Дионисополис и паричната 
циркулация в днешните български земи.  
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