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В българска частна колекция се съхранява една много интересна малка 

бронзова монета от IV в. пр. Хр. - халк на Ахеменидска Персия, сатрапска 

емисия, местонамирането на която е град Варна или близката негова 

околност. 

Екземплярът е продукция на монетарницата в град Адрамитейон, 

разположен по онова време на територията на персийската сатрапия (т.е. 

област, б.а.) Мизия в Мала Азия (днес на територията на Турция), като е 

отсечен в периода 357-352 г. пр. Хр. от името на местния сатрап и пряк 

поставеник на персийския цар Артаксеркс III (358-337 г. пр. Хр.) там – 

Оронт (известен също и под името Оронтес, б.а.). 

Описанието на интересуващата ни в случая монета е следното: 

Ахеменидска Персия, град Адрамитейон в Мала Азия, сатрапия Мизия. 

Халк, бронз дребен номинал на мизийския сатрап Оронт(357-352г.пр.Хр.), 

съхранен и запазен в много лошо състояние. Диаметър - 11,5 мм и тегло 

съответно - 1,53 гр. С правилна кръгла форма. Единична находка, с 

местонамиране района на град Варна или неговата околност. Силно 

корозирала и износена монета, съхранява се в частна колекция. 

Лице/аверс: Бюст на Зевс с брада и лавров венец надясно.Изображението 

е почти изцяло заличено. 

Опако/реверс: Протоме на крилат Пегас надясно. Под него полуизтрит 

надпис, от който се разчита само следното - OPON...(TA)... 

 

  



Античните персийски монети се срещат много рядко на територията на 

днешна България. С настоящата, която публикувахме и оповестихме в 

редовете по-горе, броят на известните досега находки на монети от 

Ахеменидска Персия, открити и намерени на територията на нашата страна 

- както царски, така и сатрапски емисии (каквато в случая е и тази от 

района на Варна, обект на нашето внимание) се увеличава с още една. 

Няма съмнение, че бронзовата персийска монета на сатрапа на Мизия – 

Оронт, е попаднала в района на Варна, в резултат на търговията по море, 

провеждана в Северното българско Черноморие през IV в. пр. Хр. 

Същевременно с това, находката на тази монета е своеобразно 

доказателство за добрите и интензивни икономически връзки на античния 

Одесос и неговата хора (т.е. околност) с гръцките градове от персийските 

малоазийски територии по същото това време.  


