
Месамбрия и Митридат VI Евпатор 

 

Както всички черноморски области, така и Месамбрия, в началото на I в. пр. Хр. 

влязла в обсега на влиянието на понтийския цар Митридат VI Евпатор. Проф. 

Данов е първият български учен, който се занима с връзките на Понтийското 

царство със Западното Черноморие. Той направи това на базата на един надпис от 

времето на Фарнак I, открит в Одесос и един от Аполония Понтика
1
. Връщайки се 

към тази тема, ние използваме преди всичко нумизматичен материал, продукция на 

месамбрийската монетарница и други монети, открити в самата Месамбрия, в 

нейната територия (хора), или в Югоизточна Тракия. 

Идеята за „всепонтийско” държавно обединение не е била чужда още на цар Евмел 

(около 310 -303 г. пр. Хр.), който след като се справил с черноморското пиратство в 

Източното Черноморие постигнал разцвет на търговията и просперитет на 

Боспорското царство
2
. Ранната му смърт обаче попречила на това начинание

3
. 

Понтийският цар Фарнак I след завладяването на Синопе в 183 г. пр. Хр.  също се 

опитал да води всепонтийска политика
4
. Съществуват два надписа от Херсонес 

Таврически и Одесос, които говорят за приятелски и икономически връзки на тези 

градове с Фарнак. Още тогава Полибий споменава и Месамбрия сред градовете, 

които имат отношение към мирния договор, сключен между Фарнак и пергамския 

цар Евмен II Сотер
5
.  

Внукът на Фарнак I - Митридат VI Eвпатор се възцарил в 111 г. пр. Хр.
6
 и на 

втората година започнал да покровителства владетелите и градовете на 

Босфорското царство, които тогава били подложени на непрекъснатия натиск на 

скитите. Това е отразено върху бронзовите емисии на Пантикапей (разположен на 

Кримския полуостров), който в негова чест сече монети с рог на изобилието и 

шапките на Диоскурите от двете страни
7
. Тази първа емисия сигурно предшествува 

похода на Митридатовия стратег Диофант от Синопе и първите стъпки към 

присъединяването на Босфора към владенията на Понтийското царство
8
. Това се е 

отразило и в прочутия херсонески декрет в чест на Диофант
9
, където е отбелязано, 

че пълководецът „за кратко време извършил много велики дела”. Наскоро, при 

втория поход на Диофант, станало официалното предаване на властта от 

босфорския цар Перисад V на Митридат VI. В старата и нова историография се 

приема, че това е станало в 109 г. пр. Хр.
10

 Тази промяна предизвикала                                                                                                                                                      
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  
                                        

„след Кримската експедиция в 110-107 г. пр. Хр. … и преди началото на войните с 

Рим (88 г. пр. Хр.)”.
13

 

След похода на другият Митридатов стратег – Неоптолем, против сарматите и 

бастарните, материализирал се в т.н.Неоптолемова кула, всички западнопонтийски 

градове от Тира до Аполония започват да играят стратегическа роля в 

антиримските планове на Митридат VI. Именнотова трябва да се е отразило върху 

литературните извори от този период и, според тях, всички гръцки градове по 

бреговете на Понта били подвластни на Митридат
14

. Много скоро към тях се 

добавил целият Балкански югоизток и в 87 г. пр. Хр. неговият син и стратег 

Архелай се укрепил зад стените на самата Атина, пуснала в обращение свои 
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тетрадрахми, маркирани с моногарама и знака на Митридат - два лунни рога един 

срещу друг и между тях звезда
15

. Това е просто една добавка към огромното 

влияние, упражнено от Митридат върху монетосеченето не само на понтийските 

градове. В началото на I век пр. Хр. образът на понтийския владетел завладял почти 

всички монетарници от  всички страни на Понтос Еуксейнос. Въплътил се в 

Дионис, или Херакъл той се появил върху десетки сребърни, златни и бронзови 

емисии. Около 100 г. пр. Хр. години Месамбрия и Одесос започнали да секат 

емисии тетрадрахми, при които Херакъл има чертите на Митридат. Същите белези 

притежават и първите бронзови месамбрийски емисисии „Дионис - грозд”. 

В териториите  на Месамбрия и Аполония са в обращение бронзови монети на 

градовете от Понтийското царство Амастрeя
16

 и Амисос
17

, сечени при управлението 

на Митридат. Монетата на понтийския град Амастрея беше открита при разкопките 

на тракийската крепост „Малкото кале” край Созопол, древната Аполония. Тя е от 

типа „Медуза- Нике”. Средният бронз на Амисос (AM-Бургас, № 847) има на 

лицето Митридат-Дионис, а на опакото циста мистика (ритуална кошница, от която 

се подава змия) и произхожда от месамбрийската селищна агломерация при 

днешното село Кошарица, северозападно от курорта Слънчев бряг. В района на 

Месамбрия е открита още една понтийска монета от типа „Медуза-Нике”. Това е 

рядък случай на откриване на бронзови монети доста далече от мястото на 

монетарниците им. Това може да се обясни със сигурността на корабоплаването, за 

която Митридат VI лично проявявал грижи. Историците са единодушни, че 

неговата сила била във флота
18

. При върха в развитие му той наброявал около 400 

триери (кораби с три реда гребла) и пентери (кораби с пет реда гребла). Тези кораби 

господствували в Източното Средиземномориe в продължение на цялата Първа 

война с римляните, а в Черно море и през 70-те години на I в. пр. Хр.
19

 

Споменатите бронзови монети отново ни говорят за движение на хора и за 

присъствие на граждани на понтийските градове в Месамбрия Понтика и 

Аполония, а също така и за пътуванията на моряци и търговци от нашите градове 

към малоазийските брегове на Понтийското царство. Отново ще цитираме 

Бенгстон, според който митридатовия флот бил използван в повечето случаи за  

поддържане на сухоземните военни операции
20

. Но докато това разширява ареала 

на разпространение на бронзовите монети до сравнително далечни брегове, то 

липсата на специфична стратегия за водене на морски битки, донякъде обезсмисля  

съществуване на този добре оборудван флот. Не можем да не подчертаем обаче 

ролята му през този период за обезпечаване на спокойни търговски плавания в 

прочутото с пиратски набези Черно море. Именно тези безопасни плавания са 

осигурили идването на бронзовите монети и вероятно тяхното възприемане като 

редовно платежно средство поне за известно време.  

Споменатите три бронзови монети далече отстъпват по количество от 

циркулационния бум на понтийски монети в градовете на северното и 

северозапдното крайбрежие и техните територии
21

. Но това е естествено, защото 

тук Митридат е упражнявал непосредствената си власт. И това се е осъществило с 

близо десет години по-рано от настъпване на влиянието му в Западнопонтийските 



 3 

градове. На Кримския полуостров той е царувал почти десетилетие след 

превземането на Аполония, Месамбрия, Одесос, Калатис и Истрия от легионите на 

Марк Тереций Лукул.  

Сблъсъкът между Митридат VI и Рим предизвикал движението на маса хора, като 

войници и сподвижници на войската във всички географски посоки на Понтийския 

и Източносредиземноморския басейн. От аполонийския стратег на Митридат  

Епитюнхан, роден в киликийския град Тарс,
22

 до родения край Дунав тракиец 

Дромихайт, участвал в отбраната на Атина и в битката при Херонея, хиляди войни 

от всички понтийски племена и градове са имали дял в този военен сблъсък. 

Според Апиан войските на Архелай се предвижили на кораби и заедно с тях 

доплавал и Дромихайт, който „водел друга войска”. Тя, заедно с войниците на 

Митридатовия син Архелай, завладяла и отбранявала Атина, превзета с пристъп на 

1 март 86 г. пр. Хр. от Луций Корнелий Сула.
24.

 След неудачната отбрана на Атина 

Дромихайт с останалите „понтийски траки, скитите, кападокийците, витинците, 

галатите и фригите” под командата на своите стратези и върховния общ стратег 

Архелай се прегрупирали за решителната битка при Херонея
25

. Тази динамика на 

войскови придвижвания по суша и море трябва да е засегнала и тракийските земи и 

крайбрежия между Евксинския Понт и Пропонтида и Егеида, където действал 

Митридатовия стратег Ариарат.
26.

 

Сложните взаимоотношения между понтийските градове през този период и 

движението по крайбрежния път се илюстрират донякъде от един надпис, намерен 

в Костена река близо да Провадия.
27.

 Това е декрет на дорийски диалект от Калатис 

и чрез него калатианците благодарят на аполониеца Стратонакт, син на Лигдамис 

за грижите или за спасението на граждани на Калатис. Надписът датира около 100 

г. пр. Хр. и е открит в в Източното Старопланиние, където по това време са в 

обращение преди всичко месамбрийски тетрадрахми
28

 и бронзови монети от типа 

„Атина Алкис” с легенда MEСAM/BPIANОN. Намирането на този паметник точно 

по средата на Западното понтийско крайбрежие и наличието на информация за 

разположения почти в северния му край Калатис и южната Аполония не е за 

пренебрегване. Ще повторим, че през този период (на границата на II и I в пр. Хр.)  

Месамбрия е имала много по-тесни контакти с региона около днешна Провадия, с 

Одесос и с Дионисополис. Напоследък един надпис от Балчик прибави още 

сведения за тези връзки и за влиянието на Месамбрия
29.

 Става дума за почетния 

декрет, посветен на месамбрийския гражданин Поликсен от Съвета и Народното 

събрание на Дионисопол. Името на месамбриеца Поликсен се среща и в Релеф № 2 

на стратезите на града. Върху тетрадрахмите неговото име се крие зад М98 върху 

една от първите „митридатови” емисии и попада точно около 100 година. Той е 

подпомагал града на дионисополците  при военни опасности и при спортни 

състезания
31

 и затова те поставят неговата бронзова статуя в гимназиона.
32

  

Предполагаме, че тези благодеяния на месамбриеца Поликсен са продължили 

повече от едно десетилетие и са били извършени между 115 и 100 г. пр. Хр. Защото 

на фона на Митридатовото застъпничество от началото на I век нататък „опасност” 

за Дионисопол, изискваща „морски сражения”
33

 едва ли е съществувала. От 
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фрагментирания надпис без никакво съмнение може да се заключи, че Поликсен е 

заплатил голяма сума за закупуване на масло за атлетите и сигурно затова неговата 

статуя е била разположена в гимназиона. 

Месамбрийските тетрадрахми от „митридатов тип” започват да се секат около 

началото на I в. пр. Хр.
34

 Една от емисиите е маркирана с умалителното име на 

стратега АПОА, който трябва да е бил монетен магистрат някъде около 90 - 86 г. 

пр. Хр. В същия момент това явление е засегнало и Одесос, а Тира, Истрия и 

Калатил секат статери „Лизимахов тип” с емблемата на Бизантион - тризъбец
35

. До 

края на своето сребърно монетосечене (72/71 г. пр. Хр.) Одесос продължава да се 

придържа към „митридатовия тип”, докато последните емисии на Месамбрия се 

отдалечават от него. 

Освен върху тетрадрахмите въздействието на Митридат VI се простира и върху 

бронзовото монетосечене на Месамбрия. Най-силно това се проявява при типа, 

който вече си позволихме да наричаме „митридатов тип”. Тези монети имат на 

лицевата страна глава на Дионис с бръшлявов венец, надясно и върху опакото 

грозд, от двете страни на който четем МЕСАМ/ВРIANОN
36

. При първите емисии 

зад врата на Дионис има тирс и най-вероятно това е самият Митридат VI, 

предрешен като Дионис. По-късно изображенията върху лицевата страна 

загрубяват, стават плоски и в тях вече не може да се разпознае владетелят на 

Понтийското царство с панпонтийски претенции. Този бронзов тип продължава и 

след идването на Марк Лукул в 72 г. пр. Хр. Както вече установихме последната 

емисия от този тип се докосва да епохата на Август и Реметалк I
37

.  

Само донякъде на Митридатово влияние може би е подложен дребният бронзов 

месамбрийски номинал от типа: „Атина със звезда в шлема - МЕСА в пелта”. 

Съществува вероятност звездата върху шлема на богинята да се е появила под 

влияние на Митридатовия герб, но все още трябва да бъдем предпазливи преди да 

възприемем тази идея. Във всеки случай начинът на изписването на буквата „А” с 

триъгълниче вместо с хоризонтална хаста ни кара да датираме тези монети на 

границата на II и I в. пр. Хр. т.е. те са циркулирали по времето на митридатовото 

влияние в Месамбрия. Това донякъде важи и за съвсем дребния бронзов номинал 

„шлем - МЕCА в колело”, който също се докосва до този хронологически отрязък 

от историята на града. 

Една част от тези земи, в близост до Бизантион и Бизанте, в периода от 125 до 

около 90 г. пр. Хр. са били управлявани от цар Мостис. Вероятно голямото 

струпване на негови бронзови монети в територията (хората) на Месамбрия и 

отчасти на Аполония свидетелства, че хорите на тези градове са може би са 

граничели с Мостидовите територии. Но по-правдоподобно е да предположим, че 

присъствието на бронзовите монети на Мостис се дължи в по-голяма степен на 

преки контакти между Месамбрия и Мостис. Така неговото име се нарежда между 

имената на цял ред тракийски владетели, покровители на Месамбрия. Откритото 

през 2012 г. Синеморско съкровище съвършено красноречиво потвърждава този 

извод. 
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При откриването му на 12 септември 2012 г. „Морски вестник” пръв съобщи за тази 

сензациотнна находка, съдържаща 36 тетрадрахми на Мостис 

(http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/karajotov01102012.html)  

Не може да се изключи и възможността причина за тази циркулация да е 

обстоятелството, че и цар Мостис, и Месамбрия през първите години на I век пр. 

Хр. са признавали върховенството на Митридат VI. Можем да отидем още по-

далече и да видим у Мостис един пълномощник на понтийския владетел, получил 

права да контролира Месамбрия, така както Митридатовия стратег Епитюнгхан 

лично е контролирал Аполония след сключената сюмахия (IGBR,I2, 392). Добре 

известно е, че Митридат VI Евпатор е използвал различни форми при 

осъществяване на сувернитета си над Понтийските, Малоазийските и 

Източносредиземноморските области. Изглежда съвсем сигурно, че по време на 

Първата война на Митридат VI с Рим Мостис вече е бил покойник. В най-новите 

изследвания като последна дата от неговото 38 годишно царуване се сочи 

приблизително 86 г. пр. Хр. (Jurukova, 1992,172). Препечатаната от Месамбрия 

мостидова тетрадрахма (Calatay, RBN, 1991, p.37 - 45, pl. II; Karayotov, 764) е 

маркирана с М103 в нашата хронологическа таблица попада около 90 г. пр. Хр. 

(Karayotov, 1994, T.II). От друга страна тетрадрахмата на Мостис от Бритиш музеум 

(SNG, IX, 309), препечатана върху тетрадрахма на Тасос в 38-та (ETOY(H) година 

на неговото царуване, ни насочва към второто десетилетие от I век пр. Хр. 

(Jurukova, 1992, 169-170). През тази последна година от царуването на владетеля, 

според Боян Плакидов, са емитирани три емисии тетрадрахми (Plakidov, 1988, 40)  

Предполагаме, че именно в началото на второто десетилетие на I в. пр. Хр. 

тракийският цар Мостис вече е престанал да упражнява влияние върху Месамбрия. 

Тогава трябва да е секнал и притокът на неговите бронзови монети, но тяхната 

циркулация едва ли е била спряна като с магическа пръчка, защото през този 

период бронзовото монетосечене на Месамбрия преживява първата си голяма 

криза.  

Остава да виси въпросът: Кой се крие зад надписа EPI SADALOU, гравиран под 

Атина Никефорос на Мостидовите тетрадрахми през първите (13 и 14) и 

последните (35-38) години на неговото царуване. Според Рогалски това е една от 

първите личности след владетеля (Rogalski, 1971,44). Калатай свързва името Садала 

с личността от Херонейския декрет (Holleaux,1919,320-337) от 86/85 или 87/86 г. пр. 

Хр. (Callatay,1991,43). Това е тракийският владетел, който се споменава от Цицерон 

при инвективите му срещу Верес (Ciceron, In Verem I,24,63). Той участвал в битката 

при Херонея на страна на Сула и с конницата си допринесъл за победата му над 

Митридат. Дали Садалас  от тетрадрахмите на Мостис и този, който е почетен  от 

Херонейския декрет са едно и също лице? Въпросът не може да бъде решен лесно. 

Ясно е единствено, че, ако са двама, те са действували по едно и също време, ако е 

един - това ще ни изправи пред още по-сложни за решаване проблеми на одриската 

династия в началото на I в. пр. Хр. Нещо подобно битува в историографията от 

откриването на знаменития месамбрийски декрет, посветен на династ с име 

Садалас от IV - III в. пр. Хр. който и до днес събужда спорове. 

https://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/karajotov01102012.html
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По едно и също време в месамбрийското монетосечене се усеща влиянието на 

понтийския владетел Митридат IV Евпатор и в хората на града са в обращение 

бронзовите монети на тракийския цар Мостис. 

Никакво съмнение не съществува, че влиянието на портрета на Митридат върху 

тетрадрахмите и върху първите две емисии от бронзовия „митридатов тип” 

„Дионис - грозд” е настъпило преди началото на Първата война срещу Рим т.е. през 

90-те години на I век пр. Хр. Споменахме вече отдавна известния факт, че в 

началото на I век върху лицевите страни на постумните александрови тетрадрахми, 

сечени в пантийските градове, Херакъл придобива чертите на Митридат. Сега само 

се прецизира началото на това явление и неговата продължителност се определя на 

максимум десет - петнадесет години в периода между 100 и 85 г. пр. Хр. И това се 

отнася както за Месамбрия, така и за Одесос при подновяване на неговото 

монетосечене около 113/110 г. пр. Хр. Последните емисии тетрадрахми на 

Месамбрия и Одесос ние отнасяме към седемдесете години на I в. При бронзовото 

монетосечене, както видяхме, Митридат е предизвикал раждането на един 

„митридатов тип” – „Дионис -грозд”и може би звездата върху шлема на Атина при 

типа „Атина - пелте”, която се среща и върху реверса на една емисия, също се 

дължи на влияние, идващо от Понтийското царство, което през този исторически 

период (110 - 72 г. пр. Хр.) наистина оправдава името си. Както е добре известно, то 

идва от названието на Понтос Еуксейнос. 

Сравнително големия брой бронзови монети на Мостис и им топологичното 

разнообразие говорят, че градът е бил в тесни взаимовротношения с този тракийски 

цар, чийто име ни е известно от един надпис от Бизанте, разположен на брега на 

Пропонтида – Мраморно море. Контактите на Месамбрия с този владетел, който е 

царувал 38 години, според датите на тетрадрахмите, изглежда датират и преди и по  

време на Митридат VI, на когото по всяка вероятност, Мостис е станал съюзник   

през първото десетилетие на I в. пр. Хр. Като владетел, царувал в Югоизточна 

Тракия Мостис сигурно е бил сред „приятелите” на понтийския цар. Негови 

„приятели” според Апиан (Appian, Mithr. 15, 53) са били „елините живеещи Понта и 

варварите над тях”. Но, когато се касае за Мостис, трябва да добавим, че според 

надписа от Бизанте (днес Текирдаг, Турция) той е бил почетен и един апамеец. 

Вземайки предвид, че Апамея (до 202 г. Murlea, днес Бандърма, Турция) се намира 

на южния бряг на Босфора, можем да заключим, че влиянието на Мостис е 

достигало и до южните брегове на Мраморно море. Според проф. Михайлов един 

надпис от Панион (близо до Бизанте) в чест на пергамския цар Евмен II Сотер (197 

- 160 г. пр. Хр.) Също дава сведения за цар Мостис. Според него Мостис бил 

съюзник на Пергамското царство (OGIS, N 301). 

Този епиграфски паметник обаче ни озадачава с по-ранната си дата, но тук не е 

място да коментираме един или двама владетели са носели това име. Нас ни 

интересува владетелят на име Мостис, който има пряко отношение към историята 

на Месамбрия през последната четвърт на II в. и в самото начало на I в. пр. Хр. С 

неговото време проф. Юрукова свързва и интересното съкровище от 

късноелинистически тетрадрахми, намерено в Одрин (IGCH, 971, Yurukova, 1977, p. 
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6). Към същият период се отнасят и съкровищата с тетрадрахми на Бизантион и 

Тасос - II-ри период, открити в Мезек, разположено в долината на Марица (CH VII, 

125). Според Калатай съществува голяма вероятност препечатаният в Месамбрия 

„мостис” и една неговата тетрадрахма са били в състава на съкровището от Мезек. 

Много по-правдоподобно е да се предполаже, че те са съставна част на едно друго 

съкровище от близкия до Мезек Свиленград, в което наред с тетрадрахми на 

Бизантион, Присиас II, Никомед II и Никомед IV e имало две тетрадрахми на 

Мостис  и Деултум  и Съдиево, които се намират - първото в хората на Аполония, 

второто малко по-навътре в близката до морето територия на траките. Образът на 

Атина Никефорос, на която е посветен надписът от Бизанте като реверсен тип, се 

явява един обединител на тетрадрахмите на Мостис и Бизантион. В бронзовото 

монетосечене на този тракийски цар доминира типът със средно тегло „Глави на 

Зевс и Хера - орел, кацнал върху светкавица”. 

Това от друга страна го сближава с редица бронзови емисии на градовете около 

Понта, сечени по времето на Митридат VI Евпатор. Орелът, стъпил върху 

светкавица като монетен тип от митридатово време сближава бронзовите 

монетосечения на редица градове и владетели около Понта и Пропонтида - Томи 

/Tomis/, скитския цар Харасп, Пантикапей (945), Амасея /Amaseia/(1048 - 1050), 

Амисос /Amisus/ (1144 - 1146; 1221 - 1231), Хабакта /Chabacta/ (1249), Газиура 

/Gasziura/ (1266 -1267), Лаодикея /Laodiceia/ (1270), Фарнакея /Pharnceia/ (1276-85), 

Таулара /Taulara/ (1288-89), Амастрис /Amastris/ (1319-20), Пимозлиза /Pimoslisa/ 

(1350-51), Синопе /Sinope/ (1526-27; 1543-49), пафлагонийския цар Атала Епифан 

/Attalus Epiphanus - 64 - 41 B.C./ (1557), Диа /Dia/(1560-65). Тази топологична 

близост е забелязана и от проф. Юрукова. 

Прякото въздействие на Митридат върху монетите на Месамбрия най-добре се 

чувства при типа монети „Дионис - грозд”. Съществува една  емисия, върху която 

бог Дионис е изобразен с чертите на понтийския владетел, който, както е известно, 

в един момент приема и името на този бог. 

 

КАТАЛОГ 

на бронзовите монети на Мостис от териториите на Месамбрия и Аполония 

Тип: Л. Глави на Зевс и Хера, надясно 

О. BASIE - орел, кацнал върху светкавица 

MOSTIO 

1. АЕ диам. 22 мм. Бургас, АМ, Инв. №  

Тракийският тюрзис на северния бряг на Мандренското езеро. 

2. АЕ диам. 21, Бургас, АМ, Инв. № 487. 

3. АЕ диам. 21, Колекция Илиян Пеев, Бургас. 

Между Поморие и Несебър. 

4. АЕ диам.21, контрамарка на Кабиле върху опакото, Кол. Константин Янчев, 

Айтос, Айтоски район. 

5. АЕ диам. 20/21, 5,80 г. контрамарка на Кабиле, Колекция Ставри Топалов, 

София. Неизвестно местонахождение. 
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Тип: Л. Глава на Аполон, надясно 

О. BASIL - кон, наляво с вдигнат преден крак 

MOST 

6. АЕ диам. 8, 0,25 г. Колекция Илиян Пеев, Бургас 

Между Несебър и село Равда 

 

Тип: Л. Глава на Зевс, надясно 

О. BASILEOS/MOSTIDOS  от двете страни на колчан и лък 

7. АЕ диам. 15, 2,02 г. Колекция, Илиян Пеев, Бургас, Обр. 

Между Несебър и село Равда 

8. АЕ диам.15, лична колекция, Несебър 

Несебър, стария град 

9. АЕ диам. 15, лична колекция, Несебър 

Несебър, стария град 

 

Тип: Л. Глава на Мостис с шлем, надясно  

О. [BASILEOS}/MOSTIDOS - ризница с къси ръкави 

10. АЕ диам. 14, 2,118 г. Археологически музей, Бургас, Обр. 

Тракийското селище между селата Косовец и Черна Могила, Айтоско 

 

Проф. дин Иван КАРАЙОТОВ 

 

 

 
*
 Това всъщност е гетско царско име. 

**
От бронзовите монети на Мостис в непосредствената хора на Месамбрия и в 

самия град са намерени почти всички известни типове. Типът „Глава на Мостис - 

ризница” е открит в споменатото селище при село Черна Могила, Айтоско. „Зевс и 

Хера - орел върху светкавица” е открит в Мандренското укрепление, в Несебър - 2 

екземпл., между Поморие и Несебър, а от Айтоско произхожда един екземпляр с 

контрамарка, идентична с публикуваната от Димитър Драганов и Ставри Топалов  

и приписана на Кабиле (Draganov, 83, 8).От самата Месамбрия произхождат още: 1 

екземпляр от типа „Аполон - кон с вдигнат крак” и 2 екземпляра „Зевс - колчан със 

стрели”. 
*
 В Том I на Coins of Mesambria на с. 119р № 25 Roudnik e отразено, че  

съкровището е имало и тетрадрахма с монограм М124. Тя е попаднала в частно 

колекция. Благодаря на д-р Димитър Драганов за това сведение и припомням, че 

тази тетрадрахма с монограма си принадлежи на една от последните Месамбрийски 

емисии. 
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