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Цар Иван Асен II (1218–1241) е сред най-ярките 
представители на династията на Асеневци. Той е син 
на цар Асен I и пряк потомък на цар Самуил и на 
византийския император Роман IV Диоген. 

Иван Асен II се възцарява на българския престол, 
узурпиран преди това от цар Борил, през 1218 г. По 
време на своето управление той установява силна 
централна власт и прекратява междуособиците. 
Нетипично за епохата, спазва сключените договори и 
с редица умели дипломатически ходове и няколко 
успешни битки (като при Клокотница, 1230 г.) разши-
рява територията на България до бреговете на три 
морета – Черно, Егейско и Адриатическо. Едно от 
най-силните му оръжия са династичните бракове, 
чрез които осигурява мира, необходим за стопанския 
разцвет на страната. 

Иван Асен II изгражда развита и сложна данъчна 
система, въвежда териториално деление и създава 
модерен за времето си държавен 
апарат. Той първи от българските 
владетели сече медни, сребърни и 
златни монети. България се прочу-
ва като богата и развита държава, 
с над 50 регистрирани занаята, 
развит рудодобив и значителни 
запаси на мед, сребро и злато. 
Иван Асен II насърчава развитието 
на търговските връзки със съседни-
те балкански държави, с Генуа, 
Венеция и Дубровник. 

При управлението на Иван 
Асен II се умножават книжовните 
средища и оригиналните и превод-
ните богослужебни книги. Той 
предоставя щедри дарения на 
българските църкви и манастири. 
Настъпва разцвет на архитекту-
рата. Едно от най-важните съби-
тия в духовния живот  е връщане-
то на България в лоното на правос-
лавието и възстановяването през 
1235 г. на самостоятелната българ-
ска патриаршия.

Царуването на Иван Асен II е 
време на стопански и културен 
разцвет, известен като Втори 
златен век на България. 

Tsar Ivan Asen II (1218–1241) is among the most 
eminent members of the House of Asen. He was son of 
Tsar Asen I and direct heir of Tsar Samuil and Byzantine 
Emperor Romanos IV Diogenes. 

In 1218 Ivan Asen II ascended a Bulgarian throne that 
had before him been usurped by Boril. During his reign, 
he went on to establish strong central authority and put an 
end to internecine struggles. Rather atypical of his time, he 
kept his side of treaties and increased Bulgaria’s extents to 
the Black, Aegean, and Adriatic Seas through skilled diplo-
macy and successful battles, like that at Klokotnitsa in 1230. 
Among his strongest weapons were dynastic marriages, 
through which he won himself the peace needed to foster 
Bulgaria’s economy. 

Ivan Asen II built an elaborate and complex taxation 
system, introduced territorial divisions, and created a 
forward-looking apparatus of governance. First among 
Bulgarian rulers, he struck copper, silver, and gold coinage. 

Bulgaria became a renowned land of 
wealth and plenty, with over 50 char-
tered trades, developed mining, and 
significant reserves of copper, silver, 
and gold. Ivan Asen II encouraged 
trading with neighbouring Balkan 
realms alongside Genoa, Venice, and 
Dubrovnik. 

During Ivan Asen II’s reign centres 
of learning proliferated and original 
and translated liturgical books multi-
plied. The Tsar donated richly to 
Bulgaria’s churches and monasteries. 
Architecture thrived. Among the most 
important spiritual events was 
Bulgaria’s return to the Eastern Ortho-
dox Church and the 1235 restoration 
of an independent Bulgarian Patriar-
chy.

A time of economic and cultural 
flourish, Ivan Asen II’s reign became 
known as Bulgaria’s Second Golden 
Age.




