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Неизвестна колективна находка със сребърни римски монети от II – 

III в. град Поморие (Бургаска област) 

 

Любомир ВАСИЛЕВ 

 

В края на месец август, или в началото на месец септември 2015 г., в 

резултат на изкопни работи за строеж на семеен хотел, разположен в 

началото на град Поморие /античния град Анхиало (Бургаска област), на 

влизане в града, в посока от към Бургас, на дълбочина в почвата около 0,80 

м, земекопната машина счупила малък глинен съд, в който имало около 

130 сребърни римски монети от периода II – III в. - денари и антониниани. 

Находката моментално била разпиляна и разграбена от строителните 

работници - намервачи, работещи на обекта. За нейното откриване не са 

били уведомени нито собствениците на имота, нито ръководството на 

фирмата-инвеститор, нито пък музейните власти в града. Именно поради 

тази причина тя си остава неизвестна на науката и на друго научно лице. 

Информацията за съкровище дължим на частни лица от градовете 

Пловдив, Асеновград и Пазарджик, според думите на които техни 

приятели и познати - в случая колекционери, си били закупил някои от 

монетите, част от анхиалската находка по време на различни сбирки и 

нумизматични срещи, проведени в различни части на страната. 

https://morskivestnik.com/compass/news/2019/032019/032019_22.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2019/032019/images/L-Vasilev_10032019.pdf
https://morskivestnik.com/compass/news/2019/032019/images/L-Vasilev_10032019.pdf


Според въпросните лица, находката от град Поморие е съдържала 

сребърни монети, отсечени от следните римски императори и техните 

съпруги: 

- денари на Антонин Пий (138-161), Марк Аврелий (161-180), Комод (180-

192), Дидий Юлиан (193) - 1 брой от типа „PM TR P COS“ (много рядък 

тип монета - !), Септимий Север (193-211), Гета (209-212), Фаустина 

Млада, съпруга на Марк Аврелий; Криспина, съпруга на Комод; Луцила, 

дъщеря на Марк Аврелий и сестра на Комод; 

- антониниани на Гордиан III (238-244), Филип I Араб (244-249); Марция 

Отацилия Севера, съпруга на Филип I Apaб и на Херения Етрусцила, 

съпруга на император Деций (249-251). 

Възможно е в находката да е имало наличието и на други епоними, но за 

съжаление ние знаем само за тези. 

Обстоятелствата около трезорирането и укриването на съкровището са 

неясни. По всяка вероятност находката е била собственост на богат 

анхиалски гражданин или търговец, който по някаква неизвестна за нас 

причина е укрил парите си (или поне част от тях), както и че след това не е 

можал да си ги „изрови“ и прибере обратно. Възможно е укриването на 

съкровището от Поморие да се свърже с варварските нашествия на готите 

в западната и северната част на днешните български земи, извършени 

съответно в периода 250-251 г. или по-конкретно казано в средата на III в., 

от които жителите на римския Анхиало без съмнение са се страхували. 

Находката със сребърни римски монети от град Поморие ни дава нови 

сведения за историята на града и икономическото състояние на римския 

Анхиало през II-III в. Същевременно с това тя е и един нов епизод от 

картината на паричните процеси, протичали в тази част от района на 

Южното ни Черноморие в периода на ранната римска епоха в българските 

земи през същото това време. 



 
 

На снимката: Денар на римския император Дидий Юлиан(193) от типа 

„PM TR P COS“. Екземпляр от същия монетен тип е имало и в находката 

от сребърни римски монети от II-III в., открита на територията на град 

Поморие през месец август 2015 г. 
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