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Abstract: The last two decades of the 19 century are important and 

exponential period in the development of the Bulgarian rose producing industry. 

The main areas of exports for the rose products are formed - The US, England, 

France, Austria-Hungary, Russia and so on. Major Bulgarian rose trading 

companies are formed. Based on the numismatic material from the collection of 

“Iskra” Museum of history in Kazanlak and the accompanying data, the authors 

are trying to reconstruct the basic tendencies in the development of the Bulgarian 

rose producing industry in the period. 
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Краят на XIX в. е времето, когато окончателно отмира епохата на ли-

бералния капитализъм, свободната търговия и конкуренция. Концентрация-

та на производството и капиталите, сливането на банковия и промишления 

капитал, образуването на мощни финансово-индустриални корпорации – 

всичко това създава качествено нова същност на капиталистическия свят 

(Dimitrov, 1994, p. 15). 

В началото на 70-те години на XIX в. световната икономическа ко-

нюнктура преминава от растеж към депресия. Към 1870 г. най-

доходоносните железници вече са изградени, построените заводи са оборуд-

вани и рентабилността на инвестициите започва да намалява. Процесът на 

индустриализация обхваща все повече държави. На международния пазар за 

промишлени изделия, на който първоначално господства Англия, вече се 

утвърждават и други страни, той се насища със стоки и се появяват белезите 

ЗА НЯКОИ ПРАКТИКИ ОТ ДЕЙНОСТТА И КОНТАКТИТЕ НА 
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на свръхпроизводство. В същото време се забелязва недостиг на свободни 

капитали. В резултат през 1873 г. на борсите във Виена и Ню Йорк настъпва 

финансова паника и цените на акциите спадат. 

Финансовият срив поставя началото на най-тежката и всеобхватна 

депресия в историята на тогавашния индустриален свят, която продължава 

до 1896 г. Тя се изразява в продължително понижаване на цените, заплатите, 

недостиг на капитал и поскъпването му, намаляване на производството. 

Депресията е преодоляна благодарение на новите технологични решения, 

иновациите в организацията на производството, новите продукти и новите 

пазари, осигурени чрез откритията на втората научно-техническа революция 

(Marinova, 2009, p. 153)1. 

Към средата на 90-те години на XIX в. световното стопанство благода-

рение на внедряването на новите технологии и последвалата модернизация 

на производството излиза от депресията и преминава във фаза на оживле-

ние2. 

Неизбежно характеристиките на българското стопанство са функция и 

на глобалните тенденции. Упадъкът, започнал в голяма част от занаятчийс-

ките производства през 70-те години на XIX в., продължава и непосредстве-

но след Освободителната руско-турска война (1877–1878). Образуването на 

автономната област Източна Румелия чувствително стеснява пазара на зана-

ятчийските произведения и оскъпява производството им поради наложената 

на границата с Княжество България митническа тарифа (Statelova, 1983, p. 

137). От друга страна проучванията показват, че по същото време и в евро-

                                                      
1
  Ядро на техническата революция е откриването на нов източник на енергия – 

електричествотo, заменящо енергията на парата. Още в края на 1840-те години електри-

чеството се използва за предаване на информация чрез телеграфа. През 1867 г. германе-

цът Ернст Вернер фон Сименс изобретява електромагнитен генератор, който произвежда 

електрически ток чрез въртенето на проводник в магнитно поле. През 1883 г. в САЩ То-

мас Едисън конструира първия съвременен генератор, а три години по-рано се открива 

електрическата крушка. Прилагането на електрическата енергия за промишлени цели 

става възможно, след като през 1891 г. в Германия се осъществява предаване посредст-

вом трансформатор на ток на високи честоти на далечно разстояние. През 1890-те г. се 

изграждат и първите крайградски и междуградски електрифицирани железопътни линии. 
2
  Важна причина за това е и намаляването стойността на златото. След откриването на бо-

гатите залежи от злато в Русия, САЩ, Южна Африка и Канада количеството благороден 

метал се увеличава, стойността му пада, а това води до повишаване цените на стоките. 
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пейските територии на Османската империя се наблюдава криза в занаят-

чийските отрасли (Penchev, 2008, 44). Други причини за упадъка са изселва-

нето на голяма част от турското население, което купува местните изделия и 

промяната във вкуса на жителите, предимно от градовете, започващи да 

предпочитат по-добрите и евтини вносни стоки. Не трябва да се подценява и 

обстоятелството, че значителна част от представителите на занаятчийската 

гилдия избират по-примамливи поприща чрез заемането на „служби в нова-

та държавна машина” (Markov, 1908, p. 602). 

„Свободният митнически режим – твърди авторитетният български 

икономист Кирил Попов – при едно адвалорно3 8% вносно мито успя в късо 

време да нанесе смъртоносен удар на местното еснафско производство... Та-

зи епоха съвпадна с най-интензивното израстване на европейската капита-

листическа индустрия и грандиозното развитие на производствената техни-

ка и с последствията от това – политиката на усилено търсене и завладяване 

на чуждите пазари. От друга страна тая епоха съвпада с епохата на полити-

ческата трансформация на България, която от една турска провинция със 

средновековни политически и социални отношения и полуизточна култура 

се подложи, чрез новото управление, на режима на западноевропейските 

държави. Това двойно влияние не закъсня да произведе реакция в стопанс-

ките и социални форми на живота. То нанесе решителен удар на доминира-

щото тогава затворено домашно и еснафско стопанство и разчисти пътя на 

стоковото парично производство и на западноевропейската конкуренция ” 

(Popov, 1916, p. 29). 

За времето от 1879 до 1883 г. в Южна България чрез продажба от тур-

ски в български ръце преминават около 28 % от наличната турска поземлена 

собственост по време на Освобождението. След 1882 г. турска земя купуват 

                                                      
3
  Адвалорно (ad valorem) – мито, определяно като процент върху цената на внасяната сто-

ка. Например при цена 1 лв на 100 кг брашно 10 % адвалорно мито ще се равнява на 1 ст. 

на 100 кг. 
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вече предимно заможни жители на селата и градовете4. 

Характерно за българското стопанско развитие през 80-те години на 

XIX в. е, че пазарните цени в страната спадат значително в сравнение с вре-

менно високото развитие от 1871–1878 г. в резултат на продължителната ев-

ропейска аграрна криза от 1873 г. до края на 90-те години на века. Движени-

ето „надолу” на цените на зърнените храни повлича със себе си и цените на 

останалите земеделски произведения5. 

Продължителната стагнация на българското стопанство през 80-те и 

90-те години на XIX в. е резултат на множество фактори и условия, които 

сдържат икономическия растеж. В страната липсват свободни капитали, ко-

ито чрез банките да бъдат инвестирани в различни индустриални проекти. 

Нестабилната политическа обстановка обезсърчава дори и най-

авантюристичните чуждестранни инвеститори, които биха се впуснали в 

рискови предприятия у нас. Липсата на стопански ръст и от там – незадово-

лителният стандарт на живот до голяма степен е плод и на ниския социален 

капитал в страната. В първите години след Освобождението грамотните 

(груб показател за нивото на човешки капитал) са под 5% от населението. 

Задържаща роля играят и зле работещите държавни институции (админист-

рация, съдебна система), както и липсата на ясно дефинирани вещни права 

върху земята (Ivanov & Mitev, 2010, pp. 108-109)6. 

                                                      
4
  Тук не са включени турските земи, които преминават безвъзмездно в ръцете на българс-

ки селяни вследствие на съдебни решения, укрито от властта присвояване на земи на не-

завърнали се турски бежанци и земи на татарските и черкезките села. Промяната е в ре-

зултат от т.нар. аграрен преврат, чието „основно негово съдържание било ликвидирането 

на едрото турско земевладение и временно утвърждаване на господството на дребните и 

средните земеделски стопанства”. (Economic history of Bulgaria 681-1981, 1981,  p. 217) 
5
  Спадането с цените с около 50 % спрямо нивото им в навечерието на Освобождението 

означава рязко „орязване” на паричните доходи на земеделските стопани. Води и до го-

лямо намаляване на реалните им доходи, тъй като цените на необходимите за стопаните 

промишлени стоки не само че не спадат, но даже в повечето случаи се повишават, а дъл-

говете и плащанията за лихви остават в стария си номинален размер (Economic history of 

……1981,  p. 226). 
6
  Авторите отчитат, че „в годините след Освобождението земята у нас се притежава по 

наследство, а не по силата на документ (нотариален/крепостен акт). Издаването му става 

по тромава и скъпа процедура, която се осъществява в рамките на съдебен процес. Селя-

нинът е принуден да ходи многократно до града и да плаща различни такси и адвокатски 

хонорари. Поради това банките се въздържат да кредитират селските стопани срещу ипо-

тека на техните земи” (с. 109). 
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Напълно аналогично с картината в общобългарски план селското сто-

панство в Казанлъшкия край определя икономическия облик на района. В 

годините непосредствено преди Освобождението (третата четвърт на XIX в.) 

поминъкът на по-голямата част от населението в региона се осигурява от 

земеделието и скотовъдството. Същото се отнася и за жителите на казалийс-

кия център, които въпреки напредъка на занаятите и търговията не изоставят 

земеделието. До голяма степен картината се запазва и през първите две сле-

досвобожденски десетилетия. 

Съвременни източници представят недвусмислено тягостна картина: 

„...Нивите се обработват по един най-примитивен начин... Орането по ниви-

те е твърде плитко. Със стотини години се експлоатира все един и същ пласт 

на почвата, когато лежащите под него богати пластове остават недостъпни 

за корените на растенията. Нивите на твърде малко места се торят. Торът, 

този толкова важен материал в земеделието, се оставя най-често да гние в 

двора на земледелеца и да трови въздуха му с вредните продукти на гниене-

то. Него го употребяват най-често тези земеделци, които са били в странство 

и са видели ползата от него. Такива са лясковчаните, които ходят градинари 

в Австро-Унгария, такива са завърналите се от Австро-Унгария, и Русия 

преселенци – българи... Но навсякъде, гдето употребяват тора, употребяват 

го след като изгние по въздуха и изгуби значителна част от съставните си 

части, важни за живота на растенията. Истина, че на някои места захванаха 

вече да употребяват вместо ралото плугове, макар че доста често тези плу-

гове не са пригодни за почвата, която се оре с тях. Един и същи плуг... упот-

ребяват за оране на тежки глинести и на леки песъчливи почви... Масата зе-

меделци употребява ралото...” (Short representation, 1889, pp. 1-6 ). Дори да 

не се абсолютизира консервативността на преобладаващия брой от стопани-

те, дълбочината на бездната пред успешната модернизация на българското 

селско стопанство изглежда стряскаща. 

Друга местна особеност е гъстотата на населението в Розовата долина. 

В резултат „земите (на Карловска и Казанлъшка околия – б.а. – М. М.) ако 

по качеството и добрината си да стоят много по-долу сравнително с нивите 

на Пловдивските и Старозагорски полета, обаче това не им пречи никак, да 

имат голяма стойност, защото както отпреди, така и сега, в Карловско и Ка-
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занлъшко нивите се продават 5–6 пъти по-скъпо, отколкото се продават ни-

вите в Старозагорско и Пловдивско. Причината на това е тази, дето населе-

нието в тези две околии е много гъсто и селата им са много на често едно до 

друго с по 100–200–300–400 къщи всяко”7. Така цената на парцелите значи-

телно надвишава средната за страната. 

Тенденциите в развитието на розопроизводството през първите две 

следосвобожденски десетилетия са нееднозначни. Картината се усложнява и 

от факта, че редовна статистика за състоянието на розовите градини започва 

да се води едва след 1887 г. При това дори данните до 1892 г. са несигурни 

(Palarait, 2000, p. 559; 1997, pp. 2-3)8. 

В случая с казанлъшкото село Енина например през 1878 г. розовите 

градини са около 500 дка, до 1883 г. те нарастват на 690 дка, до 1890 г. на 

1 390 дка, до 1899 г. на 1 512 дка, а през 1905 г. на 2 405 дка. До голяма сте-

пен това се отнася и за други села в Казанлъшка, Карловска и Новозагорска 

околия. Има данни обаче и за райони, където е регистриран чувствителен 

спад, какъвто е случаят с розопроизводството в Копривщица. Значението на 

розопроизводството надхвърля чисто финансовия и пазарен аспект. Още 

наблюдателни съвременници констатират, че „гюловото масло... досега, ко-

гато се произвеждаше служеше да обогатява няколко лица от чужди народ-

ности. Няколко арменци, немци, гърци и евреи бяха се загнездили от 30–40 

години в Казанлък и бяха монополизирали купуването на маслото... Но от 

няколко години работите се измениха съвършено, една–две български къщи 

се въздигнаха и чрез своята честна и редовна търговия сполучиха да се за-

познаят с много търговски къщи в Западна Европа, на които спечелиха и до-

верието“9. Розопроизводството и в още по-голяма степен търговията с розо-

                                                      
7
  Земледелец, Годишнина 3, 20 февруари 1883. 

8
  Според М. Паларе българите са един от най-динамичните в икономическо отношение 

етноси в Османската империя. Всъщност статистически данни за износа на розова вода и 

масло се водят от 1882 г. Проблемът е, че през 1882-1885 г. експортираната розова вода е 

групирана заедно с розовото масло; през периода 1891-1894 г. обмитяваното розово мас-

ло от данъчните служби в Казанлък и Карлово попада в рубриката „неопределено место-

назначение”, без да се посочват страните, за които се изнася; отделна статистика за изно-

са в САЩ започва да се води едва от 1897 г. и т.н. (First conference about rose-oil industry, 

1906, p. 12).  
9
  Земледелец, 1883, 18. 
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во масло се превръщат в една от най-атрактивните „визитни картички” на 

българското стопанство. 

През 1882 г. в Пловдивска префектура са произведени 75 000 мускала 

розово масло, като цената варира в диапазона 24–35 гроша за мускал. Съща-

та година розотърговецът Хр. Христов предлага на източнорумелийското 

правителство последното „да направи една отстъпка щото търговците да 

плащат митото на гюловото масло в областната каса и да прекарват маслото 

си по сухо за в Европа, а не през Цариград. Причината – турското правител-

ство приемало бялото меджидие 20 гроша златни, а областта ни 18 1/2, от 

което следва 7 ½ на стоте по-долу. Нека този огромен доход падне в област-

ната каса”10. Наред с несъмнената си финансова рационалност, това предло-

жение свидетелства за нарасналото самочувствие  на българските търговци. 

Не е изненадващо, че пътят до световното лидерство се оказва къс. 

Как би изглеждал един опит за очертаване на част от ареалите, достиг-

нати от развиващата се розотърговска традиция, като имаме предвид състо-

янието на актуалната монетна и банкнотна циркулация? Чужди монети цир-

кулират на територията на Османската империя до Освобождението и то в 

значителни количества. Османската власт така и не успява да се справи с то-

зи проблем. Сред причините за тази ситуация е и недоверието от страна на 

населението към непостоянната османска парична система, претърпяла 

множество сривове и кризи. В това отношение тя се явява почти единствен 

подобен пример в световната нумизматична история. Количеството на цир-

кулиращите монетни единици е неимоверно голямо, а разпространението им 

наистина всеобхватно. Всички те, дори и излезлите отдавна от обращение в 

своите държави монети, се използват масово като платежно средство и са 

натрупвани в съкровища. В този ред на мисли не е изненадващо, че в перио-

да 1878 г. – края на XIX в. се използват и монети, отсечени в предходните 

години, десетилетия и дори векове. Достатъчно условие е те да бъдат изра-

ботени от злато или сребро. Монетната циркулация веднага след Освобож-

дението е живо обрисувана в непубликуваните изцяло мемоари на финан-

систа Михаил Тенев, който описва ситуацията в Княжество България, не-

посредствено след Берлинския договор от 1878 г. по следния начин: „Осво-

                                                      
10

  Марица, 1882, 405. 
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бождението на България завари в страната едно смешение от монети, какво-

то може да съществува само в една първобитна държава… В Османската 

империя, макар да съществуваше по това време народна монета, имаха курс 

и всички златни, сребърни и медни монети от държавите на целия свят. В 

обращение, редом с белите сребърни меджидии и подразделенията им – 

бешлици, алтълъци, ирмеличета, се срещаха изобилно сребърни унгарски 

мангърчета, австрийски фиоринти, германски талери и марки, американски 

долари, английски гулдени, шилинги и крони, испански пезети, шведски, 

датски и холандски риксдали, индийски рупии и пр., и пр., както и франко-

вете на държавите от латинската конвенция. Между тия разни видове моне-

ти се срещаха значителни количества демонетизирани от самите им държави 

късове, изтрити от употребление дотолкова, че не можеше да се познае на 

коя държава принадлежат. Публиката се мъчеше да ги разпознава само по 

обема и формата им и им даваше названия диреклии, кумлии, унгарчета и 

т.н.“ (цит. по: Toporov 1997, pp. 9-10). 

В нумизматичния фонд на Исторически музей „Искра“ – Казанлък се 

съхраняват значителни количества монети и банкноти от периода 1878 г. – 

края на XIX в. За някои от тях съществуват изрични указания, че са били 

притежание на известни казанлъшки розотърговски фамилии, докато произ-

ходът на останалите не е отбелязан. При всички случаи именно с такива мо-

нети и банкноти са били осъществявани търговските операции в България и 

извън граница. Ето защо считаме за целесъобразно представянето им имен-

но тук с оглед по-добрата илюстративност на настоящия материал. 

И след Освобождението най-разпространените монети в Княжеството 

остават османските. Разбира се, това е напълно обяснимо, понеже е било 

нужно време за въвеждането на новата българска парична единица. Изклю-

чително консервативната и неимоверно изостанала система на парично об-

ращение в Османската империя се запазва поне за десетилетие след 1878 г. 

Освен това, количеството на отсечените първи български монети от 2, 5 и 10 

стотинки през 1881 г. в Бирмингам (Англия) е сравнително малко, а общата 

им стойност е далеч под потребностите на местната и международната тър-

говия. Ето защо монетарната ситуация на територията на Княжеството се 

променя изключително бавно, а широкото използване на османски монети 
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(предимно от злато) е напълно обусловено, понеже първите български злат-

ни монети се появяват едва през 1894 г., а освен това те са отсечени в много 

нисък тираж. 

Сред използваните османски монети след Освобождението често се 

срещат и такива на управлявалия по-рано султан Абдул Азис (1861–1876). 

Сред монетите, съхранявани в нумизматичния фонд на Исторически музей 

„Искра“ – Казанлък се открояват най-вече неговите златни екземпляри, кои-

то не са изведени от обращение и в самата Османска империя и били прие-

мани като законно платежно средство дълго след смъртта му. Една от моне-

тите е с номинал 1 лира (100 куруша) и е отсечена през третата година от 

управлението му (т.е. 1863 г.) (№ 1 в Каталога, срвн.: Pere, 1968: № 918; 

Ölcer, 1979: № 32.033; Friedberg, 2003: № 25; Krause, Mishler 2006: KM#696). 

Другата златна монета е с номинал 5 лири (500 куруша) и е от 1873 г. (годи-

на 13 от управлението на султана) (№ 2, срвн.: Pere, 1968, № 916var; Ölcer, 

1979, № 32.013; Friedberg, 2003, № 23; Krause, Mishler 2006, KM#698). 

Сред най-разпространените и най-често използвани монети при тър-

говските операции на българските розотърговци, както и при други случаи, 

са тези на различните субекти на Британската империя. Всички представени 

по-долу екземпляри са от управлението на кралица Виктория (1837–1901). 

Често използвани при търговските операции в България и извън граница са 

сребърните и особено златните монети, най-вече тези, доказали се и в оста-

налия свят. Сред тях трябва да се отбележи т.н. „готически флорин“, наре-

чен така заради надписите с готически шрифт. При тези монети годината е 

изписана с римски цифри (№ 3, срвн.: Yeoman, 1970, 211, № 8). Сред съхра-

няваните в музея британски монети вероятно най-любопитни са златните 

соверейни от два различни типа: с младежка глава на кралицата (№ 4, срвн.: 

Yeoman, 1970, p. 212, № 14) и в по-напреднала възраст, с воал и корона (№ 

5, срвн.: Yeoman, 1970, p. 213, № 29). От монетите, сечени в и за субектите 

на Британската империя, тук представяме 1 канадски цент от 1897 г. (№ 6, 

срвн.: Yeoman, 1970, p. 71, № 5), монета от ¼ анна от 1886 г. на Британска 

Индия (№ 7, срвн.: Atkins, 1889, p. 189, № 186; Yeoman, 1970, p. 247, № 18) и 

10 цента от 1888 г. на Хонг Конг (№ 8, срвн.: Yeoman, 1970, p. 235, № 4). 

Сред най-често използваните монети при търговските сделки на бъл-
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гарските розотърговски фирми са френските. Това е обусловено от цяла ре-

дица фактори от вътрешно и външно естество. Коментирането на всички тях 

би било твърде обширно, ето защо тук ще споменем накратко само някои от 

тях. От установяването на Втората империя във Франция (2 декември 1852 г. 

– 4 септември 1870 г.), там започва масирано производство на монети. Осо-

бена популярност зад граница придобиват златните монети от 10, 20 и 100 

франка, които дълги години се ползват като еталон в редица държави, в това 

число и в Османската империя и били наричани „наполеони“. Количеството 

на отсечените френски монети от този период е огромно. Използването на 

френските монети става традиционно, а след създаването на Латинския мо-

нетен съюз на 23 декември 1865 г. (просъществувал до 1 януари 1927 г.) се 

засилва още повече. Чрез него се стандартизират монетите и се уеднаквяват 

номиналите в страните, които го поддържат. Както е добре известно, след 

Освобождението към съюза се присъединява и България. 

От този период в ИМ „Искра“ – Казанлък се съхраняват голям брой 

френски монети. Сред тях значително количество са бронзовите екземпляри 

от 5 и 10 сантима, сребърните 20 сантима и 5 франка, както и златната моне-

та от 20 франка. Сред по-редките монети от 5 сантима са тези, сечени между 

1853 – 1857 г. (№ 9, срвн.: Cuhaj, 2009, p. 349, KM#777.1). Подобна е ситуа-

цията и при монетите от 10 сантима (№ 12, срвн.: Cuhaj, 2009, p. 349, 

KM#771.3). Монетата от 20 сантима принадлежи на втория период от моне-

тосеченето на император Наполеон III (1852–1870) и е отсечена в монетар-

ницата на град Страсбург (№ 11, срвн.: Cuhaj, 2009, p. 350, KM#808.2). Изк-

лючително красива и широко използвана е сребърната монета от 5 франка, 

отсечена в монетния двор на столицата Париж (№ 12, срвн.: Cuhaj, 2009, pp. 

351-352, KM#799.1). Но може би най-любопитна е златната монета от 20 

франка (№ 13, срвн.: Cuhaj, 2009, p. 352, KM#801.1) – тя е отлично съхране-

на и е отсечена от злато с проба 900/1000. 

Френското монетосечене от периода на Третата република, просъщес-

твувала цели 70 години (4 септември 1870 г. – 22 юни 1940 г.) протича в две 

фази. Поради хронологичната рамка тук ще коментираме само монетите от-

сечени през първата от тях, обхващаща времето от 1871 до 1918 г. Тогава 

френската монетна система запазва характера си, установен по време на 
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Френската революция. Изображенията дълго време също се запазват стан-

дартни, като по-голямо изменение се наблюдава при аверса, докато реверса 

остава почти непроменен. В нумизматичния фонд на ИМ „Искра“ – Казан-

лък се съхраняват голям брой монети и от периода на Третата република. 

Тук представяме екземпляр на монета от 5 сантима от тип, сечен в периода 

1871 – 1898 г. (№ 14, срвн.: Cuhaj, 2009, p. 354, KM#821.1). Със същото 

оформление е и монетата от 10 сантима (№ 15, срвн.: Cuhaj, 2009, p. 354, 

KM#815.1). Монетата от 5 франка, отсечена през 1873 г. в Париж е с любо-

питно изображение – върху реверса е изобразен Херкулес с персонификаци-

ите на Свободата и Равенството (№ 16, срвн.: Cuhaj 2009, p. 356, KM#820.1). 

Представените по-долу монети са на държави, които не се срещат чес-

то на Балканите, поради по-слабите търговски контакти с тях. Възможно е, 

разбира се, те да са попаднали в България и индиректно. Сред тях са редица 

европейски монети, като например испанската монета от 2 ½ сентимос от 

1867 г. (№ 17, срвн.: Yeoman, 1970, p. 442, № 38); изключително рядката ме-

сингова пробна монета-образец на златните 4 песос от 1890 г., сечени за Фи-

липините (№ 18); португалската сребърна монета от 500 рейс от 1891 г. (№ 

19, срвн.: Yeoman, 1970, p. 386, № 23); нидерландската монета от ½ цент от 

1898 г. (№ 20, срвн.: Yeoman, 1970, p. 343, № 3). Сред най-любопитните и 

редки монети, съхранявани в нумизматичния фонд на Исторически музей 

„Искра“ – Казанлък са монетите на държави от други континенти: персийс-

ката сребърна монета с номинал ¼ киран или 5 шахи, отсечена през 1297 г. 

от Хиджра (1880 г.) (№ 21, срвн.: Yeoman, 1970, p. 367, № 9); китайската 

сребърна монета на провинция Гуандун (№ 22, срвн.: Yeoman, 1970, p. 97, № 

201); много рядката сребърна монета от 2 ½ шилинга на бурската Южно-

Африканска република (№ 23, срвн.: Yeoman, 1970, p. 429, № 6); аржентинс-

ката бронзова монета от 2 сентавос от 1888 г. (№ 24, срвн.: Yeoman, 1970, p. 

22, № 2) и щатската монета от 1 цент, емисия 1883 г. от тип „глава на инди-

анец“ (№ 25, срвн.: Yeoman 1970, p. 479, № 4). 
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КАТАЛОГ 

 

ОСМАНСКА ИМПЕРИЯ 

Абдул Азис (1861 – 1876) 

1 

Л.: Тугра на султан Абдул Азис. Горе – 7 петолъчни звезди. Долу – две 

кръстосани маслинови клонки, лък и два колчана със стрели. Под 

туграта: 

   Sana 3 

Оп.: Горе – петолъчна звезда. Околовръст – две привързани с панделка 

маслинови клонки. В средата: 

     Azza nasruhu 

    Duriba fi 

     Kustantiniyah 

   1277 

100 куруша (1 лира), 1863, злато, 22,1 мм, 7,14 г, ИН 3518 

  
 

2 

Л.: Тугра на султан Абдул Азис. Горе – 7 петолъчни звезди. Долу – две 

кръстосани маслинови клонки, лък и два колчана със стрели. Най-

долу:  500. Под туграта: 

   Sana 13 

Оп.: Като № 1. 

500 куруша (5 лири), 1873, злато, 34,7 мм, 35,91 г, ИН 3673 
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БРИТАНСКА ИМПЕРИЯ 

Обединено кралство Великобритания и Ирландия 

Виктория (1837 – 1901) 

Л.: Четири короновани хералдически щита, разположени кръстообразно, 

в които са изобразени гербовете на Англия, Шотландия и Ирландия. 

Горе – надпис с готически шрифт: ONE FLORIN, долу: ONE TENTH 

OF A POUND. 

Оп.: Бюст на Виктория, наляво, с корона и прибрани коси. Надпис око-

ловръст с готически шрифт: 

 VICTORIA:D:G:BRIT:REG:F:D:MDCCCLIII 

флорин, 1853, сребро, 30,0 мм, 11,31 г, ИН 2761 

  
 

4 

Л.: Свети Георги на кон в скок, надясно. Светецът е с шлем с грива и 

наметало, с лявата си ръка държи поводите на коня, а в дясната дър-

жи меч, с който замахва срещу паднал под коня змей. Долу: 1872. 
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Оп.: Бюст на Виктория, наляво, в младежка възраст, с прибрани на 

кок коси. Надпис околовръст: 

 VICTORIA D:G:BRITTANNIAR:REG:F:D: 

соверейн, 1872, злато, 22,0 мм, 7,9881 г, ИН 3668 

  
 

5 

Л.: Като № 4, но с година 1889. 

Оп.: Бюст на Виктория, наляво, в зряла възраст, с воал и корона. Надпис 

околовръст: 

 VICTORIA D:G:BRITT:REG:F:D: 

соверейн, 1889, злато, 22,0 мм, 7,9881 г, ИН 3669 

  
 

Канада 

Виктория (1837 – 1901) 

6 

Л.: Венец от кленови листа околовръст. В средата: 

ONE 

CENT 

1897 

Оп.: Бюст на Виктория, наляво, в младежка възраст, с корона и коси, при-

вързани с панделка. Надпис околовръст: 

 VICTORIA DEI GRATIA REGINA CANADA 
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1 цент, 1897, бронз, 25,4 мм, 3,24 г, ИН 2616 

  
 

Британска Индия 

Виктория (1837 – 1901) 

7 

Л.: Венец от листа околовръст. В средата: 

ONE 

QUARTER 

ANNA 

INDIA 

1886 

Оп.: Бюст на Виктория, наляво, в младежка възраст, с корона и прибрани 

коси. Надпис околовръст: 

 VICTORIA EMPRESS 

¼ анна, 1886, мед, 25,2 мм, 6,44 г, ИН 2335 

  
 

Хонг-Конг 

Виктория (1837 – 1901) 

8 

Л.: В средата – Хонг Конг и номинала, изписани посредством 4 китайски 

йероглифа: 
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 香   Xiāng 

毫 一  Háo yī 

 港   Gǎng 

Надпис околовръст: 

 HONG – KONG 

TEN CENTS 1888 

Оп.: Бюст на Виктория, наляво, в младежка възраст, с корона и прибрани 

коси. Надпис околовръст: 

 VICTORIA QUEEN 

10 цента, 1888, сребро, 17,8 мм, 2,71 г, ИН 2763 

  
 

ФРЕНСКА ИМПЕРИЯ 

Наполеон III (1851 – 1871) 

9 

Л: Орел с разперени криле държи в ноктите си сноп и пет пречупени 

стрели. Долу: А. Надпис околовръст: 

EMPIRE FRANÇAIS  CINQ CENTIMES 

Оп: Бюст на императора с брада и мустаци, наляво, ограден със зрънчест 

кръг. Под бюста: BARRE. Надпис околовръст: 

 NAPOLEON III EMPEREUR 1853 

5 сантима, Париж, 1853, бронз, 25,0 мм, 5,00 г, ИН 2249 
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10 

Л: Като № 9. Долу: BB. Надпис околовръст: 

EMPIRE FRANÇAIS  DIX CENTIMES 

Оп: Като № 9. Година: 1854. 

10 сантима, Страсбург, 1854, бронз, 30,2 мм, 10,00 г, ИН 2238 

  
 

11 

Л: В центъра – френската имперска корона. Под нея: 20 CENT. Отдолу: 

1867. Под годината: BB. Надпис околовръст в горната част на монет-

ното поле: 

 EMPIRE FRANÇAIS 

Оп: Бюст на императора с брада и мустаци, наляво, с лавров венец. Под 

него: BARRE. Надпис околовръст: 

 NAPOLEON III EMPEREUR 

20 сантима, Страсбург, 1867, сребро, 16,0 мм, 1,00 г, ИН 2748 

  
 

12 

Л: Гербът на Френската империя. Вляво и вдясно: 5 F. Долу: 1870. Над-

пис околовръст в горната част на монетното поле: 

 EMPIRE FRANÇAIS 
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Оп: Като № 11. Долу вдясно от бюста: А. 

5 франка, Париж, 1870, сребро, 37,0 мм, 25,00 г, ИН 3723-1 

  
 

13 

Л: Гербът на Френската империя. Вляво и вдясно: 20 FR. Долу: 1865. 

Вляво от годината: А, вдясно: котва. Надпис околовръст в горната 

част на монетното поле: 

 EMPIRE FRANÇAIS 

Оп: Бюст на императора с брада и мустаци, надясно, с лавров венец. Под 

него: BARRE. Надпис околовръст: 

 NAPOLEON III EMPEREUR 

20 франка, Париж, 1865, злато, 21,0 мм, 6,4516 г, ИН 3517 
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РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ 

14 

Л: В центъра: 5 CENTIMES. Долу: A. Изображението е оградено с две 

лаврови клонки, образуващи венец и завързани долу с панделка. 

Надпис околовръст: 

 LIBERTÉ  ÉGALITÉ  FRATERNITÉ 

Оп: Глава на млада жена, наляво, с коси, сплетени на дълга завързана от-

зад плитка. В косите ѝ са вплетени дъбови и лаврови листа и сноп 

житни класове. Изображението е оградено със зрънчест кръг. Надпис 

околовръст: 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  1883 

5 сантима, Париж, 1883, бронз, 25,0 мм, 5,00 г, ИН 2215 

  
 

15 

Л: Като № 14, но надписът е: 10 CENTIMES. 

Оп: Като № 14. Година 1888. 

10 сантима, Париж, 1888, бронз, 30,0 мм, 10,00 г, ИН 2226 
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16 

Л: В центъра – триредов надпис: 5 FRANCS 1873 във венец от лаврови и 

дъбови клонки, завързани долу с панделка. Долу: А. Надпис околов-

ръст: 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Оп: Композиция от три човешки фигури. В центъра е Херкулес, вляво – 

персонификация на Свободата, а вдясно – персонификация на Равен-

ството. Двете женски фигури се държат за ръце. Долу: подпис. Над-

пис околовръст: 

 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

 Надпис върху канта: DIEU PROTÉGÉ LA FRANCE 

5 франка, Париж, 1873, сребро, 37,0 мм, 25,00 г, ИН 3724 

  
 

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ 

Исабел II (1833 – 1868) 

17 

Л: Малкият герб на Кралство Испания. Под него: ОМ. Надпис горе: 

REINA DE LAD ESPAÑAS. Долу: 2 ½ CENTIMOS DE ESCUDO. 

Оп: Бюст на Исабел II, надясно, с лавров венец, привързан с панделка 

към косата, която е сплетена на плитка и прибрана в кок. Долу: 1867. 

Надпис околовръст: 

 ISABEL II POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONST. 

2½ сентимос, Барселона, 1867, мед, 25,0 мм, 6,43 г, ИН 2369 
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ФИЛИПИНИ (под испанска власт) 

Алфонсо XIII (1886 – 1931/1941) 

18 

Л: Гербът на Кралство Испания. От двете му страни: 4 P. Под него: 

PILIPINAS. Надпис горе: REI DE LAD ESPAÑAS 

Оп: Бюст на Алфонсо XIII, наляво, в бебешка възраст. Долу: 1890. Над-

пис околовръст: 

 ALFONSO XIII POR LA G DE DIOS 

4 песос, 1890 (образец), месинг, пробита, ИН 2366 

  
 

КРАЛСТВО ПОРТУГАЛИЯ 

Карлос I (1863 – 1908) 

19 

Л: Коронован герб на Кралство Португалия, от долната част на който 

излизат две лаврови клонки. Под него: 500 REIS. 

Оп: Бюст на Карлос I, надясно, с бакенбарди и мустаци. Под него: Alves. 

Долу: 1891. Надпис околовръст: 

 CARLOS I REI DE PORTUGAL 

500 рейс, 1891, сребро, 30,6 мм, 12,50 г, ИН 2756 
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КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ 

Вилхелмина (1890 – 1948) 

20 

Л: Две лаврови клонки, привързани долу с панделка. В средата: 

   ½ 

   CENT 

Оп: Гербът на Кралство Нидерландия. Долу: 1898. Надпис околовръст: 

 KONINGRIJK DER NEDERLANDEN 

½ цент, 1898, мед, 14,0 мм, 1,19 г, ИН 2377.1 

  
 

ПЕРСИЯ 

Насир ад-Дин шах (1848 – 1896) 

21 

Л: Лавров и дъбов венец, завързани долу с панделка. 

      shakh 

     Nasir ad-Din 

      sultan 

Оп: Лавров и дъбов венец, завързани долу с панделка. В средата – гербът 

на Персия. Над него – корона. Долу:  1297. 

¼ киран (5 шахи), AH 1297 (1880), сребро, 15,0 мм, 1,15 г., ИН 2930 
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КИТАЙСКА ИМПЕРИЯ 

Провинция Гуандун 

Гуан-су (1875 – 1908) 

22 

Л: Горе и долу – надпис с китайски йероглифи, аналогичен на реверс-

ния; в средата – името на императора и номинала на монетата: 

    造 省 東 廣   Zào shěng dōng guǎng 

光   Guāng 

       寶 元   Bǎo yuán 

       緒   Xù 

釐 四 分 四 錢 一 平 庫 Lí sì fēn sì qián yīpíng kù 

Оп: В средата – гербът на Китайската империя (дракон). Надпис: 

 KWANG TUNG PROVINCE 

 1 MACE AND 4.4 CANDAREENS 

20 цента (1 мейс и 4,4 кандарена), (1890), сребро, 23,5 мм, 5,50 г,  

ИН 2362 

  
 

ЮЖНО-АФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА (ТРАНСВААЛ) 

Паул Крюгер (президент) (1883 – 1902) 

23 

Л: В средата – гербът на Южно-африканската република с девиза: 

EENDRAGT MAGT MAAKT 
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Над него: 

 2 ½ SHILLINGS 1896 

Оп: Бюст на президента Паул Крюгер с дълга брада и мустаци, наляво. 

Надпис околовръст: 

 ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK 

2 ½ шилинга, 1896, сребро, 28,3 мм, 11,31 г, ИН 2750 

 
 

 

РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА 

24 

Л: В средата – гербът на Аржентина. Под него: 1888. Горе: 

 REPUBLICA ARGENTINA 

Оп: Глава на персонификация на Аржентина с фригийска шапка и дълги 

коси, наляво. Надпис горе:  LIBERTAD 

 Долу:     DOS CENTAVOS 

2 сентавос, 1888, бронз, 30,0 мм, 10,00 г, ИН 2374 
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СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ 

25 

Л: Две дъбови клонки, привързани долу с панделка, заедно с три стрели. 

Горе – хералдически щит. В средата: 

   ONE 

   CENT 

Оп: Бюст на индианец с украса от пера на главата с надпис LIBERTY, на-

ляво. Долу: 1883. Надпис околовръст: 

 UNITED STATES OF AMERICA 

1 цент, 1883, бронз, 19,0 мм, 3,10 г, ИН 2376 
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