
Две талерови фурета от XVI-XVII в. от района на град Бургас 

 

  

  
На снимките: Испанската монета-фуре от 1596 г. и пробитата полска 

четвъртталерова монета-фуре от 1631 г., открити и намерени в района 

на град Бургас, разположен в южната част на българското Черноморие. 

 

В настоящата работа ще представим на читателите на „Морски 

вестник“, две много редки имитативни европейски монети от типа на т.н. 

фурета (Фуретата са много рядко срещан тип монетовидни паметници, 

при чиято изработка е следвана максимата – „ядро-заготовка“ от 

неблагороден метал - примерно мед, бронз, олово и т.н., което след това, 

посредством потапянето му в „баня“ от разтопен благороден метал - 

сребро или злато, е предавало представата, че така произведената 

фалшива монета е всъщност сребърна или златна - б.а., Л.В.) от периода 

XVI-XVII в., екземпляри от частни колекции и намерени в района на град 

Бургас. Именно за това сме и благодарни на притежателите им, които ни ги 



показаха и предоставиха за научно оповестяване и публикуване. И двете 

монети са от единични находки. 

Талеровите монети-фалшификати от т.н. фурета от ранния период на 

османското владичество се срещат много рядко на територията на 

съвременна България. Към момента не е ясно къде точно са били 

произвеждани те и каква точно е била целта им - саботаж, спрямо 

икономиката на Османската империя или опити за откровена измама. Кои 

са били евентуалните техни производители и пласьори в паричното 

обръщение - това също е неизяснен и при това изключително дискусионен 

към момента въпрос. Предполага се обаче, че отправните им точки, 

относно попадането им в българските земи, са поне две - според първата, 

те са „пристигали“ по нашите ширини в посока от Север, докато според 

втората, попадането им тук е свързано и е резултат от интензивната морска 

търговия, протичала в Черноморието през същото това време. 

Първата от двете монети е фалшификат на монета, сечена в Испания, 

докато втората е съответно фалшификат - подражание на монета, сечена от 

Реч-Посполита, т.е. от Полската държава. И двете монети са отсечени от 

медни ядра, като след това са били потопени в „сребърна баня“ от 

разтопено сребро, в резултат на което като ефект от производствения им 

процес са били покрити с тънък сребърен варак, който е предавал 

представата, че те са всъщност сребърни. С течение на времето обаче, в 

резултата от усилената им употреба в парично-циркулационните процеси, 

сребърното покритие се е излющило, а отдолу ясно си е проличало, че 

ядрата на заготовките им не са от благороден метал. По този начин 

измамата веднага е лъснала на лице. Тъй като и двете находки 

произхождат от района на най-големия български град по Южното 

Черноморие - в случая Бургас, без всякакво съмнение двата европейски 

парични фалшификата от XVI-XVII в. са попаднали в тези земи, в резултат 

на морска търговия, или свързана с нея пътувания до тази част от 

Османската империя. 

Описанието на първата от двете фалшиви ренесансови монети, която 

в случая е испанска, е дословно следното: 

- Кралство Испания, Фелипе II (1556-1598), 4 реала (т.е. половин талер), 

1596 г. Медно ядро, покрито с тънък сребърен варак. На места сребърното 

покритие е напълно излющено и отдолу ясно се вижда медното ядро от 

неблагороден метал. С неправилна, почти четвъртита форма и размери 

съответно - 22/26 мм. Теглото на имитативната монета е от порядъка на 



11,42 гр., като монетното ядро е изключително едро и при това доста 

„дебело“ като параметри (дебелината на монетния гурт е почти цели 4 мм - 

!). 

Лице/аверс: Кралски герб. Около него няма надписи, или ако все 

пак такива е имало, то те са били унищожени в хода на отсичането на 

фалшификата. 

Опако/реверс: Герб на Кралство Испания, комбиниращ в себе си 

гербовете на бившите кралства Кастилия и Леон, ограден от осмоъгълна 

розета с овални краища. Върху него - мъчно четлива емисионна година, от 

която се разчитат само 2 цифри – „9“ и „6“, т.е. – „96“. Не се забелязват 

надписи. Следователно емисията на испанското талерово фуре, в която е 

отсечено то, е 1596 г., което от своя страна прецизира датирането му като 

подражание на монета, продукт на управлението на испанския крал 

Фелипе II (1556-1598). 

Описанието на втората монета-фуре фалшификат, пък е следното: 

- Реч-Посполита (Обединено Кралство на Полша и Литва), Сигизмунд III 

Ваза (1587-1632), подражание на четвърт талер(орт), отсечен в 

монетарницата на град Бидгошч в Полша, с емисия съответно – 1631 г. 

Медно ядро, покрито с тънък слой сребро, чието сребърно покритие е 

почти изцяло унищожено и излющено. Под него ясно се вижда медното 

ядро от неблагороден метал. Пробит екземпляр, в резултат от по-късната 

му употреба за накитни цели. Със сгрешени и неправилни надписи. 

Размерите на този фалшификат-фуре са дословно следните: диаметър – 29 

мм и тегло съответно - 4,74 гр. 

Лице/аверс: Бюст на крал Сигизмунд III Baза надясно. В едната си 

ръка държи меч, опрян на рамото му, а другата съответно щит (? - 

изображението е неясно) и надпис около него, от който се разчита 

следното: SIGIS III D G REX...PRVM. 

Опако/реверс: Герб на Реч-Посполита. От двете му страни 

датировка - 16/31, т.е. – 1631 г. Около него неясен и много мъчно четлив 

надпис от който се разчита само следното: ...M D...NOH RIR... 

Двете монети-фуре от района на Бургас ни хвърлят нова светлина върху 

паричните процеси, протичали в тази част на България през XVI-XVII в., 

като същевременно с това те увеличават известните досега находки на 

талерови фалшификати от територията на страната, с по още един 

екземпляр. 
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