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МОНЕТНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ В ДУРОСТОРУМ 
КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА КРИЗАТА В РИМСКАТА ИМПЕРИЯ 

(294 – 498 Г.) 
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Abstract: Emperor Diocletian (284 - 305) started a number of reforms that led 

to a completely new stage in the development of the Roman Empire. The period of 

294 – 498, subject of the study, is characterized by conflicts for the power, with years 

of development, followed by economic instability and barbaric threats, all of which 

affect commodity-money relations, the market and circulation processes to one 

degree or another. As a major feature of the dynamics of circulation is used the coin / 

year ratio, who express the rate of receipt of the coins. It is accepted, that the 

comparison of values for each period objectively reflects fluctuations in the local 

money market, which are due to military-political and economic reasons. Based on 

the monetary circulation in Durostorum, one of the most important centers in the 

northern border zone of the empire, the development of the city during late antiquity 

is traced. 
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Настаняването на XI Клавдиев легион в неговия постоянен лагер на Долен 

Дунав в началото на II в. бележи началото на римския Дуросторум. През годи-
ните животът се съсредоточава в няколко отделни топографски единици – леги-
онна крепост, канаби и викус, а в края на III в. към тях се прибавя още една, 
след като на брега на река Дунав е изградена малка крепост (Ivanov, Donevski, & 
Atanasov, 2006).  

Военно-политическите събития, които се разиграват в Римската империя и 
по-конкретно в долнодунавските земи, имат ключова роля и отражение върху 
стопанския живот и развитие на Дуросторум, като всяка промяна и криза са 
добре илюстрирани от концентрацията на единичните и колективни монетни 
находки. Монетното обращение дава добра представа за постъплението на па-
ричните средства, тяхното участие на пазара и облика на циркулационната сре-
да. Така данните от писмените източници и археологическите проучвания, за-
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едно с циркулиращите в Дуросторум монети, показват в пълнота етапите, през 
които преминава града в своята късноантична история.  

В началото на разглеждания период е опита за стабилизиране на монетната 
система от страна на император Диоклециан (284 – 305) с проведената през 294 
г. реформа, при която са въведени редица нови номинали (Mattingly, 1946, рp. 
112-114; Depeyrot, 1992, 34-36). Краят му е поставен отново от монетна рефор-
ма, тази на император Анастасий I (491 – 518) през 498 г. (Hendy, 1985, рp. 476-
477). Тези два века се характеризират с борби за власт, с години на развитие, 
последвани от икономическа нестабилност и с варварски заплахи, като всички 
те в една или друга степен влияят върху стоково-паричните отношения, пазара 
и циркулационните процеси. Целият период е разделен на 22 подпериода (Dima, 
& Elefterescu, 2009, p. 27), обусловени от важни етапи в монетосеченето, като 
промяната в тегловния стандарт, въвеждането на нови номинали и характерни 
монетни типове, и по-рядко управлението на отделни императори и династии. 
Като основен белег на динамиката на циркулацията се използва коефициента 
„монети/година“, изразител на темповете на постъпление на монетите. Приема 
се, че съпоставката на стойностите за всеки от периодите обективно отразява 
колебанията на местния паричен пазар, които се дължат на военно-политически 
и икономически причини. За очертаването на общите тенденции на развитие, 
както и различията и спецификите в монетното обращение между отделните 
селища във Втора Мизия и Скития, в един по локален или регионален план, се 
използва сравнителния анализ, който обаче не трябва да се приема като абсолю-
тен, тъй като върху неговите данни влияят различни фактори (Torbatov, 2002, 
pp. 48-49). 

Голямото количество монети, използвани в изследването, се състои от фо-
лиси от края на III и първите две десетилетия на IV в. и дребнономинални еми-
сии, характерни за късноримското медно монетосечене. Същите задоволяват 
дребните всекидневни стоково-парични операции. Сребърните и златни номи-
нали са представени от единични екземпляри (1 силиква и 3 солида), но които 
като стойност надвишават масово използваните и циркулиращи на пазара но-
минали.  

Средният коефициент монети/година в Дуросторум е изчислен на основата 
на коефициентите за всеки от обособените периоди за периода 294 – 498 г. и 
възлиза на 10.22, като стойностните показатели отразяват динамиката на пос-
тъпление на парична маса (таблица 1).  
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Таблица 1. 

Разпределение на монетите по подпериоди 

Период 
по години 

Годи-
ни в 
перио-
да 

Брой 
мо-
нети 

% от 
общия 
брой 
моне-
ти 

Коефи-
циент 
монети/ 
година 

% от 
сбора на 
коефи-
циенти-
те моне-
ти/годи-
на 
(= 

224.94) 

% от 
броя на 
монетите 
през 

предход-
ния пе-
риод 

% от 
предход-
ния кое-
фициент 
монети/ 
година 

Отноше-
ние 

спрямо 
средния 
коефи-
циент 
монети/ 
година 
(= 10.22) 

294-307 13 90 5.82 6.92 3.08 - - - 3.3 

307-313 6 52 3.36 8.67 3.85 57.78 125.29 - 1.55 

313-317 5 33 2.13 6.6 2.93 63.46 76.12 - 6.62 

317-324 6 113 7.31 18.83 8.37 342.42 285.30 + 8.61 

324-330 6 57 3.69 9.5 4.22 50.44 50.45 - 0.72 

330-336 6 162 10.48 27 12 284.21 284.21 + 16.78 

336-341 5 151 9.77 30.2 13.42 93.21 111.85 + 19.98 

341-348 7 104 6.73 14.86 6.61 68.87 49.20 + 4.64 

348-354 6 169 10.93 28.17 12.52 162.5 189.57 + 17.95 

355-361 6 152 9.83 25.33 11.26 89.94 89.92 + 15.11 

361-364 3 12 0.78 4 1.78 7.89 15.79 - 6.22 

364-378 14 164 10.61 11.71 5.20 1366.67 292.75 + 1.49 

378-383 5 10 0.65 2 0.89 6.10 17.08 - 8.22 

383-395 12 98 6.34 8.17 3.63 980 408.5 - 2.05 

395-402 7 105 6.79 15 6.67 107.14 183.6 + 4.78 

402-408 6 34 2.20 5.67 2.52 32.38 37.8 - 4.55 

408-425 17 18 1.16 1.06 0.47 52.94 18.69 - 9.16 

425-450 25 15 0.97 0.6 0.27 83.33 56.6 - 9.62 

450-457 7  2 0.13 0.28 0.12 13.33 46.67 - 9.94 

457-474 17  4 0.26 0.23 0.10 200 82.14 - 9.99 

474-491 17  - - - - - - - 10.22 

491-498  7 1 0.06 0.14 0.06 - - - 10.08 

Общо 197 1546  224.94     

Източник: Резултатите, отразени в таблицата, са на базата на обобщените 
данни от броя на монетите от периода 294-498 г., съхранявани във фонда на Региона-
лен исторически музей – Силистра и тези от Музей на Долния Дунав – Кълъраш, публи-
кувани в Dima, M & Elefterescu, D 2009, Monnaies de Durostorum – Ostrov (4

e
 siècle av. J.-

C. - 6
e
 siècle ap. J.-C.), Moneta, Wetteren. 2009). 
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По време на своето управление император Диоклециан поставя началото 
на редица реформи – в административно, социално-икономическо и военно 
отношение, които имат за цел да укрепят и заздравят държавата, съсипана от 
политическата криза и непрестанните варварски нашествия от предходните 
десетилетия (Jones, 1964, pр. 37-76).  

От първостепенно значение за властта е подсилването на границата на им-
перията и ограничаването на негативните последици върху териториите южно 
от р. Дунав, вследствие от варварските атаки. Масираните нашествия водят до 
дестабилизирането на икономическия живот и демографски проблеми, заради 
опустошенията, които те нанасят в големи части от долнодунавските земи и 
разрушаването на редица селища и вилни комплекси, върху които се гради сто-
панския живот. Като мерки за справяне с външните проблеми са предприетите 
мащабни строителни мероприятия, които се състоят в изграждането на нови 
крепости и поправки при старите отбранителни пунктове. В Дуросторум тези 
действия са илюстрирани с двете нови фортификации – кастела на брега на р. 
Дунав и крепостните стени около бившите канаби (Angelova, 1973, pр. 83-93; 
Atanasov, 2013, рр. 52-70; Atanasov, & Mihaylov, 2018, рp. 81-108).  

Мерките, предприети от империята дават своите резултати и се наблюдава 
постепенно съживяване на стопанския живот. Средствата, които циркулират на 
пазара постъпват посредством държавните плащания към армията и админист-
рацията, строителните дейности, които увличат редица отрасли и в резултат на 
които настъпват по-добри условия за развитие на стопанския живот. Но въпре-
ки сравнително големия брой монети в Дуросторум, през първия подпериод, 
коефициентът монети/година е отрицателен спрямо средния (10.22) за целия 
период. В този подпериод, както и в следващите години до 324 г., монетарница-
та в Хераклея е тази, която има ключова роля за снабдяването на Дуросторум с 
монети. След нея се нареждат Кизик, Тесалоника и Никомедия, все ателиета 
разположени в източната част на империята. 

Таблица 2. 

Разпределение на монетите по подпериоди и монетарници 

Период Тр Л Арл Рим Акв Сис Сир Т Х Кон Ник Киз Ант Ал Неопр Общо 

294-307       1  1 49   17   22 90

307-313    1  1  10 19  5 6 1  9 52

313-317 1   1  1   7  4 7 1  11 33

317-324 5 1 2    9  8 28  15 9 3  33 113
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324-330         2 11 3 9 12 2  18 57

330-336    1  7  19 19 27 9 24 1 1 54 162

336-341 1     1 2  6 12 16 6 11  1 95 151

341-348       3  11 2 1 5 2   80 104

348-354      2 8 8 11 8 26 12 17 1 1 75 169

355-361    1  4 3 7  4 2 5   126 152

361-364       2   3 3     4 12

364-378      1 25 1 13 1 15 4 8 3  93 164

378-383       1    1 1 1   6 10

383-395      1 1  1 3 21 6 8 1 1 55 98

395-402         3 20 5 9   68 105

402-408         1  4 2 6   21 34

408-425           1 1    16 18

425-450           1     14 15

450-457                2 2

457-474           3     1 4

474-491                  

491-498          1      1

 
7 1 2 4 5 65 12 90 165 147 86 142 13 4 803 1546

Пояснения на съкращенията: Тр. – Трир, Лугд. – Лугдунум, Акв. – Аквилея, Сис. – 

Сисция, Сир. – Сирмиум, Тес. – Тесалоника, Хер. – Хераклея, Кон. – Константинопол, 

Ник. – Никомедия, Киз. – Кизик, Ант. – Антиохия, Ал. – Александрия  

Източник: Резултатите, отразени в таблицата, са на базата на обобщените 

данни от броя на монетите от периода 294-498 г., съхранявани във фонда на Региона-

лен исторически музей – Силистра и тези от Музей на Долния Дунав – Кълъраш, публи-

кувани в Dima, M & Elefterescu D 2009, Monnaies de Durostorum - Ostrov (4
e
 siècle av. J.-

C. - 6
e
 siècle ap. J.- C.), Moneta, Wetteren. 2009)  

 
След 307 г. има спад в паричното обращение в Дуросторум. Коефициенти-

те монети/година продължават да са със стойност под средната за целия период. 
Като причини за по-ниското монетно постъпление могат да се посочат все още 
съживяващата се икономическа среда, както и съперничеството между редицата 
претенденти за властта и борбите между тях, макар те по-слабо да засягат земи-
те северно от Хемус, несигурната обстановка в империята, неминуемо дава сво-
ето отражение. Особено ярко отрицателният баланс е изразен в подпериода 313 
– 317 г., когато достига до -6.62, въпреки че единствени владетели в империята 



268 

остават Константин I и Лициний I. Наред с обтегнатите отношения и изострено-
то съперничество между владетелите, в долнодунавските земи има атаки на 
готи и карпи, с които Константин I съумява да се справи. За нашествията и по-
бедните действия на императора се съди от два надписа от 315 и 319 г., намере-
ни в Африка, в които той носи титлите Gothicus и Carpicus (Velkov, 1959, p. 30).  

Между 317 и 324 г. в Дуросторум е регистрирано увеличение на монетната 
маса с повече от 200 % в сравнение с предходния подпериод. За първи път кое-
фициентът монети/година има положително съотношение спрямо средния за 
периода 294 – 498 г. и достига стойност от +8.61 (таблица 1), като най-голяма 
концентрация на емисии има между 321 и 324 г. Увеличеният монетен поток 
трябва да се отдаде на установилото се за няколко години спокойствие, нару-
шено през 323 г. от нападението на готите, които Константин побеждава. Най-
важната последица от това нахлуване е настъпилата криза в отношенията между 
двамата владетели и окончателното съсредоточаване на цялата власт в ръцете 
на Константин Велики след победата му над Лициний I през 324 г. и новия курс 
на развитие на империята (Velkov, 1959, p. 31).  

Наред с политическите събития, които се разиграват в империята, свое от-
ражение върху икономическия живот има и монетната система. Важна характе-
ристика на бронзовото монетосечене в тези първи подпериоди (до 324 г.) е на-
маляването на сребърното съдържание на монетите, редуцирането на тяхното 
тегло и диаметър и намаляването на паричната им стойност. 

И през целият останал период до 498 г. в обращение са дребните медни 
номинали, означавани като АЕ3 и АЕ4. Поради инфлационните процеси в им-
перията при техните тегла и размери се наблюдават постоянни колебания. По-
късно с монетната реформа, проведена от Констанций II и Констанс през 348 г., 
се въвежда нов, по-голям меден номинал, чието сечене е преустановено в 354 г. 
В средата на IV в. съвсем ограничено се емитира и циркулира номинал АЕ1, 
който е най-едрия номинал в късноримското монетосечене.  

Самостоятелното управление на Константин Велики и следващите периоди 
(324 – 361), когато властта поемат неговите синове, бележат процес, който ма-
кар и с леки колебания, се характеризира с високо ниво на постъпление на мо-
нети и положителен баланс спрямо средния коефициент монети/година. Единс-
твено в първите години на управление 324 – 330 г. (таблица 1), има спад и отри-
цателен коефициент монети/година (- 0.72), като подобен резултат е регистри-
ран и в редица селища в Скития като Трезмис, Тропеум Траяни, Аксиополис 
(Poenaru-Bordea, Ocheşeanu, & Nicolae, 1989, pp. 59-63, Tabl. I, IV, V). 

След обявяването на Константинопол за столица на империята, ролята на 
балканските територии се променя и от периферия те стават хинтерланд на но-
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вия държавен център, което дава положителен тласък на развитието на тези 
земи. Наред с това мирните години от управлението на Константин I водят до 
икономически подем. Широко развитие получава занаятчийското производство. 
Засилват се и търговските отношения не само в империята, но и със земите на 
север от Дунав. Именно на това се дължи и състоянието на монетната циркула-
ция, тъй като пазарът и нарасналите нужди на населението го налагат. Възходът 
в империята от началото на Домината и в тези десетилетия е видим и от промя-
ната на обликa на самия Дуросторум. В бившите канаби се наблюдава ново 
строителство, като сградите променят своята планова схема и стават много по-
представителни и сложни. Наред с това се забелязва съживяване и на стопанс-
ките дейности. 

Не само в Дуросторум, но и във Втора Мизия и Скития (Poenaru-Bordea, 
Ocheşeanu, & Nicolae, 1989, pp. 59-63, Tabl. I, IV, V; Popescu 1995, pp. 110-111, 
Tabl. 1-2; Popescu, 1996, pp. 49-52, Tabl. Ι–ΙΙ), годините 330-335 г. бележат един от 
пиковете в монетното обращание. В Дуросторум коефициентът монети/година е 
25.3, а отношението спрямо средния коефициент монети/година е с положителен 
знак 16.78 %. Емисиите, които са в огромно количество се отличават с редуцира-
ното си тегло и появилите се нови характерни реверсни типове. През 326 г. за-
почва дейността си и монетарницата в Константинопол, която още през следва-
щите години се нарежда сред първите ателиета, заедно с Хераклкея и Кизик (таб-
лица 2), които осигуряват нужните за стоково-паричните отношения средства.  

При управлението на синовете на Константин I се запазва високото ниво на 
парични постъпления, но се наблюдават и резки колебания, които най-вероятно 
се дължат на инфлационни процеси (Poenaru-Bordea, Ocheşeanu, & Nicolae, 
1989, p. 56). Управлението на Констанций II е едни от най-спокойните периоди 
в историята на долнодунавските провинции (Barnea, 1968, pp. 390-392), което 
води до разцвет на градския живот и икономическите процеси. В Дуросторум 
между 348 и 361 г. има особено висока концентрация на парични средства (321 
монети). И в редица други селища като Нове, Трезмис, Новиодунум, Тропеум 
Траяни и др. (Poenaru-Bordea, Ocheşeanu, & Nicolae, 1989, pp. 62-63, Tabl. I, IV, 
V; Popescu 1995, pp. 110-111, Tabl. 1-2; Dimitrov, 2014, pp. 56-58) е регистриран 
пик в монетното обращение, особено в годините 354 – 358 г., което дава предс-
тава за несъмненото развитие на долнодунавските земи. Но наред с това изо-
билното по количество монетосечене и лошото качество на изработка на моне-
тите са проява и на инфлационните процеси през 50-те години на IV в. (Bojkova, 
1994, p. 43). Именно тези дребнономинални монети задоволяват нуждите на 
всекидневния обмен. Сред екземплярите от Дуросторум има и солид на Конс-
танций II, сечен в периода 351 – 355 г. в Константинопол. 
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Управлението на Юлиан II (361 – 363) и неговия наследник Йовиан (363 – 
364) бележи един от най-големите спадове в циркулацията на Дуросторум с 
коефициент – 6.22. Подобно ниво под средния коефициент е регистрирано и в 
другите военни центрове в Скития (Poenaru-Bordea, Ocheşeanu, & Nicolae, 1989, 
pp. 62-63, Tabl. I, IV, V; Popescu 1995, pp. 110-111, Tabl. 1-2). В Нове монетите 
от този подпериод се изчисляват на 4 % от общия брой. През 362 г. Юлиан пра-
ви поредната монетна реформа и при бронзовото монетосечене е въведена сис-
тема от два номинала – АЕ1 и АЕ3 (Depeyrot, 1992, pp. 67-68). Три от общо се-
дем монети на императора от Дуросторум са именно от най-големия номинал.  

Следващият пик в монетното обращение в Дуросторум е при управлението 
на Валенс, Валентиниан I и Грациан. Това е времето на т.нар. Първа и Втора 
готска война, които имат необратими последици за голяма част от селищата в 
империята (Velkov, 1959, p. 37). Всички монетиq открити в Дуросторум, които 
попадат в периода 364 – 378 г. са с номинал АЕ3, като най-значителен е делът 
на емисиите на ателието в Сисция. Събитията по време на Първата готска война 
не оказват влияние на стоково-паричните отношения в Дуросторум, както е 
видимо от положителното съотношение спрямо средния коефициент монети/ 
година (Таблица 1). Подобни са данните и от Нове, Аксиополис и Тропеум Тра-
яни (Dimitrov, 2014, pp. 58-59, 62; Poenaru-Bordea, Ocheşeanu, & Nicolae, 1989, 
pp. 59-63, Tabl. I, V). Според Темистей, за да се противопостави на надвиснала-
та готска опасност империята предприема мащабна фортификационна програма 
във Втора Мизия и Скития, която обаче не е доведена до край преди Втората 
готска война (Velkov, 1955, pp. 245-260). На монетосеченето на император Ва-
лентиниан I принадлежи единственият златен солид от този подпериод.  

Катастрофалното поражение на римската армия при Адрианопол на 9 ав-
густ 378 г. по време на Втората готска война има много сериозни последици 
върху всички сфери на обществения и икономически живот. Дуросторум, въп-
реки следите от някои разрушения (Ivanov, Donevski, & Atanasov, 2006, pp. 199; 
337), вероятно избягва удара, както и изворите отбелязват, че укрепените градо-
ве издържат варварския натиск (Velkov, 1959, p. 37). Но тези събития са пагубни 
за неукрепения викус, който прекратява своето съществуване (Muşețeanu, 1998, 
pp. 169-176). 

Разстроената политическа обстановка, края на живота в повечето неукре-
пени селища във Втора Мизия и Скития, замирането на търговията и занаят-
чийското производство, както и отвъддунавските атаки обясняват спада в мо-
нетната циркулация в подпериода 378-383 г. и отрицателното (-8.22 %) (Табли-
ца 1) отношение спрямо средния коефициент за целия период. Това се забелязва 
и в Нове, Ятрус и Ескус (Dimitrov, 2009, pp. 353, 360, 362). В Дуросторум и тези 
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три центъра преобладават монетите от номинал АЕ2. Не е изключено те да пос-
тъпват след 381 г. и да са свързани с официални доставки за възстановяване на 
Втора Мизия (Dimitrov, 2009, p. 347). 

Постепенно положението в долнодунавските земи започва да се нормали-
зира и стабилизира, като в Дуросторум годините 383 – 395 г. бележат драстично 
увеличение на монетната маса. Нарастване на монетното обращение и коефици-
ент монети/година над средния за целия период е регистрирано и в Нове, Ятрус, 
Ескус и Никополис ад Иструм (Dimitrov, 2009, pp. 353, 360-362), което показва 
общи тенденции на постепенното съживяване на икономическата жизненост в 
провинцията. Сред емисиите от Дуросторум и другите центрове по лимеса 
(Dimitrov, 2009, p. 348) циркулират и трите номинала, но превес има АЕ4, което 
най-вероятно отразява активен ежедневен обмен. В този подпериод селищният 
и стопански живот в Дуросторум вече са съсредоточени в укрепените пунктове 
– легионната крепост, кастела и бившите канаби.  

През 395 – 402 г. има нов пик в монетното обращение в Дуросторум, който 
се явява и последен за разглеждания период до реформата на император Анас-
тасий I. Тази картина се наблюдава и в другите военни центрове в провинция 
Скития, както и във Втора Мизия. Циркулационната среда в Дуросторум откри-
ва прилики и с някои градски центрове като Томи и Никополис ад Иструм 
(Poenaru-Bordea, & Ocheşeanu, 1993, p. 71; Dimitrov, 2009, p. 362). Най-голям дял 
имат монетарниците от района на Пропонтида: Константинопол, Кизик и Ни-
комедия (таблица 2). Причините за това активизиране на стопанския живот 
трябва да се търси в сравнително спокойната обстановка по долния Дунав. По-
демът в производството и възстановените търговски отношения водят до увели-
чаване на монетните доставки и активизирането на циркулацията. 

В годините 402 – 408 в Дуросторум коефициентът монети/година намалява 
повече от два пъти и вече е със стойност под средната за обекта. Това се забе-
лязва и в другите центрове във Втора Мизия и Скития (Dimitrov, 2014, pp. 58-
59, 62; Poenaru-Bordea, Ocheşeanu, & Nicolae, 1989, pp. 59-63, Tabl. I, V). Поло-
жителен коефициент се наблюдава само в Улметум и Томи (Poenaru-Bordea, 
Ocheşeanu & Nicolae, 1988-1989, p. 183, Tabl. I; Poenaru-Bordea, & Ocheşeanu, 
1993, p. 71, Tabl. I). 

В Дуросторум, както и повсеместно в дунавските земи, монетната цирку-
лация през 408 – 425 г. бележи мощен срив в резултат на вълната от хунски 
нападения. В отделни градски центрове (Тропеум Траяни, Трезмис, Истрия и 
Томи) се наблюдава временно оживяване на паричния пазар през периода 425 – 
450 г., което най-вероятно трябва да се обясни с притока на население от разо-
рените по време на нашествието от 422 г. неукрепени селища в тяхната окол-
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ност (Torbatov, 2002, p. 53). При някое от хунските нашествия през 40-те години 
на V в. Дуросторум е засегнат сериозно, като крепостните стени на кастела и 
бившите канаби са разрушени. Към 447 г. около 70 града са опустошени, което 
води до сериозни последици за икономическия живот в балканските земи. Мо-
нетното обращение в Дуросторум по категоричен начин свидетелства за нару-
шаването на местната икономика, тъй като годините 408 – 498 г. показват най-
ниското отношение на коефициента монети/година спрямо средния за обекта. 
Това се потвърждава и от колекцията на проф. Перикъл Папахаджи, където от 
общия брой 5879 броя монети, само 38 или 0.64 % са от периода 423/5–498 г. Те 
се разпределят по следния начин: Теодосий II – 21, Марциан – 6, Лъв I – 7, Зе-
нон – 1, Анастасий I – 3 или само 17 броя са от втората половина на V в. 
(Poenaru-Bordea, Ocheşeanu, & Popescu, 1997, p. 108, Tabl. VI), т.е. годините след 
опустошителното разрушение на Дуросторум от хуните. Допуска се, че в края 
на V в. острият недостиг на емисии от дребен номинал е компенсиран чрез из-
ползването на стари монети и чрез циркулацията на различни средства замест-
ващи монетите (Torbatov, 2002, p. 55; Poenaru-Bordea, & Ocheşeanu, 1993, p. 76).  

В края на V в. император Анастасий I предприема укрепително-строителна 
дейност, свързана с възстановяването на много крепости, засегнати при нашест-
вията от втората половина на V в. и строителството на нови укрепления 
(Velkov, 1959, p. 46). Неговото управление в Дуросторум, до монетната реформа 
от 498 г., е представено само от един златен солид. 

Променливата политическа обстановка от края на III до края на V в. дава 
своето отражение върху развитието на долнодунавските земи, което е добре 
илюстрирано от монетното обращение. Получените данни, позволяват да се 
очертае общата картина на живот и ролята на политическите събития и иконо-
мическите процеси върху него.  
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