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This ar cle deals with the symbolic meaning of money since their appearance un l the present day. The
accent is on the place of coins in the monetary system. Various types of coins and their role as a metaphoric
sign have been researched, as well as their func on as an informa on carrier, pre-determining diﬀerent
forms of social ac vity.
Key words: money, coins, symbols, sign.

Резюме:
В тази статия обект на изследване е символното
значение на парите още от тяхното зараждане
до наши дни. Акцентира се върху мястото на
монетите в паричната система. Проследени са
различните видове монети и ролята им като
знак-метафора, „натоварени“ с функцията да
бъдат информационен носител, предопределящ
различни форми на социална активност.
Ключови думи: пари, монети, символи, знак.
Човешката цивилизация от самото си
формиране придава на различни материални
обекти различно значение. То се определя както
от потребността от конкретният материален обект
за съществуването на човека, така от това какво
социално значение се придава на този обект в
конкретен период от историята1 . В това отношение
парите не правят изключение.
Първоначално парите се появяват под
формата на „пълноценни“ пари, които притежават
собствена стойност, като правило определена от
стойността на метала, който е използван за тях.
Обменната стойност на тези пари не се променя
под въздействието на други фактори, освен
фактора обменна стойност на съответния метал
(след утвърждаването на биметалния стандарт
стойността на златото и среброто). Символното
значение на тези пари е относително слабо, тъй
като те сами по себе си притежават определена
стойност.
Munslow A. A History of History. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2012. Р.60.
1
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С
развитието
на
търговските
и
производствените
отношения
възниква
необходимостта от кредит и съответно появата на
представителни пари представляващи документи,
които при определени, уговорени условия биха
могли да бъдат заменяни срещу пълноценни пари.
Напълно естествено, тези пари са носители
на онези символи, които предполагат наличието
на регулирани отношения между емитента и
реципиента им.
Към тази категория символи могат да
се отнесат символите на социалната система
(държавната власт, символи на определени
социални групи и др.), както и такива символи,
които установяват
общи ценности в дадено
общество - такива са например религиозните
символи.
Техническият и
социален прогрес
постепенно довеждат човешката цивилизация
до състояние в което обменните отношения са
„откъснати“ от непосредствените потребности на
отделната личност или дори отделната социална
група. Те стават неразделен елемент от сложни
системни процеси на производство и размяна на
полезност в рамките не само на отделните държави,
но и в рамките на цялостната човешка цивилизация.
При това ниво на развитие на производствените и
потребителските отношения, нито едно общество
не може да съществува без взаимодействието с
други общества (респективно с други държави).
Това води и до необходимостта от появата на нов
тип пари, т. е. нов тип изпълнител на обменните и
акумулационните процеси в обществото. Това са
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незаменяемите пари2 . Те не отразяват нито пряко
съответствие между наличието на благородни
метали, нито притежават възможност за замяна
срещу такива метали. Те отразяват единствено
степента на икономическа активност в рамките на
определена държава или група от държави. При
този тип пари символните елементи са от особено
значение, тъй като именно чрез тях се установява
принадлежността на парите към определена
емисионна институция, а тя на свой ред пряко
отразява степента на икономическа активност в
дадена държава и съответно стойността на парите.
Въпреки промените в паричната система и
навлизането на нов принцип при определянето на
ценността на парите, монетите през всички периоди
са един от елементите на паричната система. Дори
в условията на функционирането на незаменяемите
пари, монетите продължават да осъществяват
своите основни функции - обменна, акумулационна
и символна. Те могат да се разглеждат като един от
самостоятелните символи на парите тясно обвързан
с тяхната функция в обществото.
Монетите се адаптират към всяка парична система
и днес могат да бъдат разграничени четири основни
вида монети:
- монети - част от непосредственото парично
обръщение;
- монети с акумулационно предназначение
- носещи собствена стойност, при това не
само и единствено чрез стойността на метала от
който те са изсечени;
- монети - символи отразяващи съществени
социални събития или процеси
- монети – създадени само с колекционерска
цел.
Значението на монетите в съвременните
общества не се изчерпва с техните икономически
функции. „Съпровождайки“ човешкото развитие
монетата става „знак“.
Това означава, че монетата е предмет,
чрез който се репрезентира друг материален или
идеален обект в процеса на комуникацията. В
този смисъл и съвременните монети носят онази
непосредствена социална информация, която е
характерна за тях от дълбока древност3. Не случайно
в епохата на незаменяемите пари, монетосеченето
остава изключителна прерогатива на съответната
като правило държавна емисионна институция.
Така, държавната власт подчертава наличието
на властовите си правомощия върху определена
територия.
Заедно с това, монетите изпълняват и една
специфична функция, очевидно породена от факта
на съпровождането на генезиса на практически
всяко общество. Това е функцията на знака-
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метафора, чрез който в обществото се предава
специфичен смисъл. Тук монетата в зависимост от
социалният контекст може:
- да определя принадлежност към определена
категория;
Като правило монетата се включва в широкия
контекст на определена традиция или обичай като
чрез нея се предава определен социален смисъл.
Даряването на монета, участието и като елемент
вграден в други предмети (най-често пръстени и
други бижута), които имат символно значение за
притежателя им и го приобщава към определена
социална категория.
- предопределяне на социална активност;
Монетата като знак-метафора е „натоварена“ с
функцията да бъде информационният носител,
предопределящ различни форми на социална
активност. Така монетата може да носи
информация за действие, когато тя е включена
в определен социален контекст и участва като
елемент от социалната комуникация4. Такива са
символните монети подарявани за здраве, късмет,
просперитет5. При различни традиционни обичаи,
(характерни за много култури) като сватба, кръщене
и др. се подаряват златни монети.
Включени в съвременната парична система,
днешните монети се въплътяват в следните видове:
Монети - платежно средство. Този
тип монети продължават да изпълняват своето
основно предназначение като тяхното значение
за националните икономики не следва да
се омаловажава. Те са онзи елемент, който в
определена степен дава възможност за попрецизно провеждане на сложните системни
изчисления съпровождащи днес на практика
всеки икономически процес. Съвременните
монети - платежно средство имат две основни
разновидности:
- към първата категория се отнасят монетите, които
представляват неограничено платежно средство.
Тези монети са неделима част от емисията на
националната валута. Въпреки, че те като правило
са носител на най-ниските стойности в размерния
ред на националната валута, те заемат чувствително
място в рамките на националните емисии. В
Крейпо Р. Културна антропология. Център за изследване
на демокрацията. Издателство „Лик“, София, 2000 г.
стр.86.
3
Pablé Adrian, Hu on Christopher. Signs, Meaning and Experience: Integra onal Approaches to Linguis cs and Semiotics. De Gruyter Mouton, 2015. Р.87-88.
4
Fru ger Adrian. Signs and Symbols: Their Design and Meaning. Van Nostrand Reinhold. 1989. Р.129.
5
Child W. Causality, Interpreta on and the Mind. Oxford,
1994.
2
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различни държави процента на монетите в рамките
на емисиите е различен, но като правило се колебае
от 1 % до 3 %. Този процент се контролира стриктно
от националните банки.
В нашата страна според данните на БНБ
за 2015 г.6 , процента на монетите в емисията на
националната валута е 2,02 %. Тази категория
монети се изсичат от метали, които имат по-ниска
стойност в сравнение с номинала на монетата
като по този начин не могат да се разглеждат като
стокови пари. Съществено значение за монетитеплатежно средство има продължителността на
тяхното използване в обменните процеси.
При изображенията от тази категория монети
се използват предимно хералдически знаци,
удостоверяващи държавна или институционална
принадлежност, както и различни изображения
свързани с исторически събития или личности
(Фиг.1). Обменната функция на тези монети
съвсем не означава, че изображенията върху тях
са примитивизирани или единствено подчертават
принадлежността към определена платежна
система. Развитието на технологиите позволява
върху тях да бъдат нанасяни относително сложни
изображения особено на тази част от монетната
емисия, която е свързана с важни за дадено
общество събития. Много често разменните монети
не са само от един метал, а от два вградени един в
друг – биметални.

на търговски дружества като техния материал,
както и изображенията върху тях са подчинени
непосредствено на удостоверителната функция,
която те изпълняват.
Монети с акумулационно-стойностно
предназначение – инвестиционни монети и
кюлчета. Монетите от този тип се емитират от
централните банки и други кредитни институции с
цел създаване от населението на дадена страна на
собствени акумулационно-стойностни фондове (т.
нар.тезаврация).
Монетите се изсичат от благородни метали
като правило злато и сребро. Днес този тип монети
се изсичат и от платина и паладий.
За монетите с акумулационно-стойностно
предназначение се използва метричния стандарт
приложим и за други изделия от благородни
метали, а именно трой унцията или 31,1 гр. Върху
инвестиционните монети се посочва масата на
съдържащият се в тях благороден метал. Върху
някои от тях се посочва и номиналната им стойност.
Инвестиционните монети в повечето случаи имат
традиционна кръгла форма(Фиг. 2), но съществуват
и инвестиционни монети с различна форма, найчесто това е правогълната форма (Фиг. 3). Изсичат
се, макар и значително по-рядко и такива с крайно
нестандартна форма.
Основен акцент при изсичането на монетите
с акумулационно предназначение е качеството
на самата монета, качеството на изображението
и нейната повърхност. Изображенията върху този
тип монети са като правило много по-сложни и
по-детайлни в сравнение с монетите-платежно
средство. Често изображенията представляват
висококачествено изпълнени композиции.

реверс
аверс
Фиг.1 Един лев (върху реверса е изобразен св. Иван
Рилски – покровител на българския народ)
(www.tvevropa.com/2018/06/istoriyata-na-balgarskiyalev/)

- втората категория монети-платежно средство
включва онези монети, които имат ограничена
платежна функция или изпълняват удостоверяваща
роля относно определени права. Към тази категория
спадат всякави видове жетони, които имат финасова
стойност само в рамките на определена структура.
Тези монети като правило се изработват по поръчка
БНБ управление „Емисионно“ Емисионно-касова
дейност на БНБ юли-септември 2015 г.
http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/
bnb_download/nac_paydeskac vity_201503_bg.pdf

аверс
реверс
Фиг.2 Американски златен орел
(h p://catalog.usmint.gov/coin-programs/american-eaglecoins/)

6
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аверс

реверс

Фиг.3 Златна
монета „Зимни
олимпийски
игри в Сочи 2014.
Леопард.
(h p://www.cbr.ru/
bank-notes_coins/
memorable_coins/
Plan_sochi.asp)
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Юбилейни (възпоменателни) монети.
Юбилейните монети се изсичат по повод на
определено събитие (както и по повод на
годишнина от такова) като някои от тях могат
да бъдат включени в категорията на монетите платежно средство, а други - да бъдат изсечени
от благородни метали. Въпреки, че по-голямата
част от юбилейните монети имат номинал, тяхната
основна стойност се определя от изображението
свързано с паметно събитие или дата. Значителна
част от тази категория монети представляват
интерес най-вече за нумизматите. Изображенията
са пряко свързани с конкретна тема (Фиг. 5).
Именно поради това реверса на монетата съдържа
съответно образа на човек или стилизиран образ
на определено събитие. Аверса по правило носи
информация за номинала и герба на емитанта.
Останалите елементи от изображението имат
допълващи функции.

технологии на монетосеченето представлява
крайно рядко явление. Това го прави ценен за
колекционерите. Интерес представляват монети
с неточности при изображението, грешки при
изображението, както и дребни нарушения на
технологичните елементи на монетосеченето.
Колекционните монети се проектират и
произвеждат само за да удовлетворят големия
интерес към колекциониране. Те не участват в
паричната система.

Фиг 6. Колекционна серия
„Гордостта на България“
(h p://bch.bg/)

Този вид монети са единствените извън
контрола на държавата. Като правило те
представялват интерес само за колекционери
(Фиг 6).
аверс
реверс
Фиг. 5 Сребърна юбилейна монета „Цар Самуил“
(h p://mone .bg)

Въпреки, че юбилейните монети са част от
паричната система на съответната държава, то те
никога не се пускат в непосредствено обръщение.
Тяхната истинска стойност е в пъти по-голяма
от изписания върху тях номинал7. Това е така
защото вложения метал, степента на изпълнение
(обикновено е висше качество) и изображенията
върху тях са значително по-сложни.
Монети без номинал. Тази категория
съвременни монети няма непосредствено
отношение нито към стопанския оборот, нито
към акумулирането на стойност. Това обаче не я
прави по-малко значима, особено за определена
категория хора - колекционерите. Могат да се
отделят две по-големи подкатегории: това са
монетите - брак и монетите произведени само с
колекционерска цел.
Монетния брак при наличието на модерните
Davies Glyn. A History of Money: From Ancient Times to
Present Day. University of Wales Press, 2003. Р.112.
7
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Като всеки друг елемент от бита, използван
от поколение в поколение, парите като цяло и
монетите в частност засягат различни по своя
характер психологически процеси.
Основния
психологически механизъм, който установява
„връзката“ между предметния свят и „вътрешния“
свят на личността е механизма на възприятието. То се
формира в зависимост от различни по своя характер
въздействия, отразяващи различията на културата
в обществото и конкретната социална група в него.
От началото на своя живот човек се подчинява на
модела на отношението към парите като цяло.
Това отношение започва да се разпространява и
върху монетите в частност. На по-късен етап от
живота си, човек започва да се идентифицира
със значимото социално обкръжение, от което
„взема“ допълнителни модели на отношение към
монетите. В този етап модела на възприятие на
монетите започва функционално да се обогатява.
Монетите постепенно започват да придобиват
и друго значение освен онова, което ги включва
в категорията на парите. В зряла възраст, когато
индивидуалният „стил“ започва да засяга и
отношението към парите, интернализацията (като
„диктуваща“ система от ценности) се отразява
върху индивидуалното отношение, поставя на
това отношение определени, социално приемливи
рамки.
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