
Сребърен сръбски грош от XIII-XIV в. от района на град Бургас 

   
От най-древни времена района на българското Черноморие е бил 

обект на интензивна търговия, в резултат на която са се срещали хора 

от близки и далечни краища. Именно поради тази причина в 

Черноморския район и близките негови околности се срещат находки 

от най-различни типове монети, които в по-голямата си част са 

изключително рядко срещани в България. 

В серия от публикации на страниците на „Морски вестник” ще 

разгледаме няколко такива находки, всичките от които ще се 

публикуват и оповестят за пръв път. В конкретния случай в 

настоящето съобщение ще въведем в научен оборот една интересна 

средновековна монета, произхождаща от района на най-големия град 

в Южното ни Черноморие - в случая Бургас.  

Находката, обект на настоящата работа, е сребърен сръбски грош от 

периода XIII-XIV в., отсечени при управлението на крал Стефан Урош II 

Милутин (1282-1321). Монетите на средновековната сръбска държава 

се срещат сравнително рядко на територията на днешните български 

земи. В по-голямата си концентрация техните находки се откриват 

главно в земите на Западна България, докато броят им от източните 

части на страната, част от които е и Черноморието, е изключително 

малък.   

Описанието на интересуващата ни в случая средновековна сръбска 

сребърна монета от района на град Бургас е дословно следното: 

- Кралство Сърбия, Стефан Урош II Милутин (1282-1321), грош, сребро 

в сравнително лошо състояние, пробит екземпляр, поради по-късната 

му употреба с вторична функция за накитни цели. 



Лице/аверс: Иисус Христос с вдигната за благослов ръка, седнал на 

трон, наподобяващ кресло. От двете му страни надпис - IC-XC. 

 

Опако/реверс: Крал Стефан Урош II Милутин, държащ знаме и 

неговият покровител - Св. Стефан, прави и застанали един до друг. 

Около тях трудночетлив надпис на латински език (надписите на 

средновековните сръбски монети, сечени след средата на XIII в. са 

изключително почти и само на латински език - б.а., Л.В.), гласящ 

дословно следното:  

… (VRO) … SIVS REX S ST … (EFANVS) … 

Диаметър – 19 мм, с правилна кръгла форма и тегло - 1,95 гр. Силно 

очукана монета, при това пробита, поради употребата й в по-късно 

време за накитни цели. Екземпляр от единична находка, частно 

притежание с местонамиране района на град Бургас или близката 

негова околност. 

Няма съмнение, че сръбската сребърна монета на крал Стефан Урош II 

Милутин (1282-1321) е попаднала в района на Бургас в резултат на 

интензивната морска търговия в Южното българско Черноморие през 

периода XIII-XIV в. Същевременно с това тя ни разкрива нови 

страници за историята и миналото на най-големия български 

южночерноморски град, като ни предоставя и нови данни за парично-

монетните процеси в тази част от днешните български земи през 

епохата на българското Средновековие. 
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