


каталог на българските пощенски марки издадени

BULGARIAN POST STAmPS ISSUED IN

Марки, предстоящи за изваждане от употреба
Postage - stamps whish will fall info disuse

Марки, извадeни от употреба
Postage - stamps whish have alredy fallen info disuse

Легенда

тема: Културни годишнини: 100 години 
от рождението на Петър Увалиев – една 
пощенска марка
Художник: тодор ангелиев
Номинална стойност: бк № 5171 – 0,65 лв.
Дата: 12.01.2015 г.

Theme: Cultural Anniversaries: 100th Birth 
Anniversary of Petar Ouvaliev - one postage stamp
Designer:  Todor Angeliev
Face Value: BC № 5171 – 0,65 leva
Date:  12.01.2015

тема: Културни годишнини: 100 години 
българско кино – една пощенска марка
Художник: проф. георги Янков
Номинална стойност: бк № 5172 – 0,65 лв.
Дата: 13.01.2015 г.

Theme: Cultural Anniversaries: 100th Anniversary 
of the Bulgarian Cinema - one postage stamp
Designer: Prof.  Georgi Yankov
Face Value:  BC  № 5172 – 0,65 leva
Date: 13.01.2015

тема: Старинни часовници – серия от три 
пощенски марки
Художник: ивелина Велинова
Номинални стойности: бк №№ 5173 ÷ 5175 – 
0,05 лв., 0,30 лв. и 0,80 лв. 
Дата: 20.02.2015 г.
* марки с променлив тираж

Theme: Ancient Clocks – a set of three postage stamps
Designer: Ivelina Velinova
Face Values: BC  №№ 5173 ÷ 5175 - 0,05 leva, 0,30 
leva and 0,80 leva
Date: 20.02.2015
* Stamps with variable circulation
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Легенда

тема: ЕВРОПА 2015 – старинни играчки – серия 
от две пощенски марки, отпечатани в блок – 
листа; всяка номинална стойност е отпечатана 
в блок – лист, съдържащ с четири марки и две 
винетки, с гребеновидна хоризонтална и защитна 
вертикална перфорация с формата на ромб
Художник: ралица николова
Номинални стойности: бк №№ 5179 ÷ 5180 – 
0,65 лв. и 1,50 лв.
Дата: 20.04.2015 г.

Theme: EUROPA 2015 – Old Toys – a set of two 
postage stamps printed in sheetlets; each face 
value is printed in a sheetlet of four stamps and two 
vignettes with comb-shaped horizontal perforation 
& diamond-shaped security vertical perforation 
Designer: Ralitsa Nikolova
Face Values: BC №№ 5179 ÷ 5180 – 0,65 leva and 
1,50 leva
Date: 20.04.2015 

тема: ЕВРОПА 2015 – старинни играчки – 
серия от две пощенски марки, отпечатани в 
неперфорирани блок – листа; всяка номинална 
стойност е отпечатана в блок – лист, съдържащ 
с четири марки и две винетки, които са отделени 
от марките с линейна хоризонтална перфорация; 
сериите са вложени в карнетки
Художник: ралица николова
Номинални стойности: бк №№ 5183 ÷ 5184 – 
0,65 лв. и 1,50 лв.
Дата: 20.04.2015 г.

Theme: EUROPA 2015 – Old Toys – a set of two 
postage stamps printed in an imperforated sheetlet; 
each face value is printed in a sheetlet of four 
stamps and two vignettes which are separated from 
the stamps by linear horizontal perforation, the sets 
are inserted in a booklet
Designer: Ralitsa Nikolova
Face Values: BC  5183 ÷ 5184 – 0,65 leva and
1,50 leva
Date: 20.04.2015 

тема: Космос – 40 години съвместен 
космически полет „Союз – Аполо” – блок с
една пощенска марка 
Художник: емилиян станкев
Номинална стойност: бк № 5176 – 0,65 лв.
Дата: 20.02.2015 г.

Theme: Space - 40th Anniversary of the Joint 
Space Flight “Soyuz – Apollo” - a souvenir sheet of 
one postage stamp
Designer: Emilyan Stankev
Face Value:  BC № 5176 – 0,65 leva
Date: 20.02.2015

тема: 40 години съвместен космически полет 
„Союз – Аполо” – блок с една пощенска марка
(с имитирана перфорация)
Художник: емилиян станкев
Номинална стойност: бк № 5177 – 0,65 лв.
Дата: 20.02.2015 г.

Theme: Space - 40th Anniversary of the Joint 
Space Flight “Soyuz – Apollo” - a souvenir sheet of 
one postage stamp with imitation of perforation
Designer: Emilyan Stankev
Face Value:  BC № 5177 – 0,65 leva
Date: 20.02.2015 

тема: 100 години от учредяването на Съюза на 
военноинвалидите и военнопострадалите – 
една пощенска марка
Художник: люба томова
Номинална стойност: бк № 5178 – 0,65 лв.
Дата: 27.03.2015 г.

Theme: 100th Anniversary of the Disabled 
Soldiers’ Union - one postage stamp
Designer: Lyuba Tomova 
Face Value:  BC № 5178 – 0,65 leva
Date: 27.03.2015 
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Легенда

тема: 70 години Медицински университет в 
Пловдив – една пощенска марка
Художник: теодор лихо
Номинална стойност: бк №  5187 – 0,65 лв.
Дата: 14.05.2015 г.

Theme: 70th Anniversary of the Medical University 
– Plovdiv – one postage stamp
Designer: Teodor Liho
Face Value:  BC №  5187 – 0,65 leva
Date: 14.05.2015 

тема: 150 години Международен съюз по 
далекосъобщенията – една пощенска марка
Художник: доц. илия груев
Номинална стойност: бк №  5188 – 1,00 лв.
Дата: 18.05.2015 г.

Theme: 150th Anniversary of the International 
Telecommunication Union - one postage stamp
Designer:  Assoc. Prof. Iliya Gruev
Face Value: BC №  5188 – 1,00 leva
Date: 18.05.2015 

тема: 100 години ФК „Марек” – една пощенска 
марка
Художник: д-р людмил Веселинов
Номинална стойност: бк №  5189 – 0,65 лв.
Дата: 25.05.2015 г.

Theme: 100th Anniversary of PFC “ Marek” - one 
postage stamp
Designer: Dr. Lyudmil Vesselinov
Face Value:  BC №  5189 – 0,65 leva
Date: 25.05.2015 

тема: ЕВРОПА 2015 – старинни играчки – блок
с две пощенски марки
Художник: ралица николова
Номинални стойности: бк №№ 5181 ÷ 5182 – 
0,65 лв. и 1,50 лв.
Дата: 20.04.2015 г.

Theme: EUROPA 2015 – Old Toys - a souvenir sheet 
of two postage stamps
Designer: Ralitsa Nikolova
Face Values:  BC 5181 ÷ 5182 – 0,65 leva and 1,50 
leva
Date: 20.04.2015 

тема: Тематична филателна изложба – 
домашни любимци – блок с една пощенска 
марка (с имитирана перфорация)
Художник: проф. Виктор паунов
Номинална стойност: бк № 5185 – 0,65 лв.
Дата: 28.04.2015 г.

Theme: Thematic Philatelic Exhibition – Pets – a 
souvenir sheet of one postage stamp with imitation 
of perforation
Designer: Prof. Viktor Paunov  
Face Value:  BC № 5185 – 0,65 leva
Date: 28.04.2015 

тема: Екология – лесовъдство в България – 
блок с една пощенска марка
Художник: тахсин ахмед
Номинална стойност: бк № 5186 – 1,00 лв.
Дата: 07.05.2015 г.

Theme: Ecology – Forestry in Bulgaria - a souvenir 
sheet of one postage stamp
Designer: Tahsin Ahmed
Face Value: BC № 5186 – 1,00 leva
Date: 07.05.2015 
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Легенда

тема: 100 години от рождението на художника 
Стефан Кънчев – блок с една пощенска марка 
(без перфорация)
Художник: проф. тодор Варджиев
Номинална стойност: бк № 5193 – 0,65 лв.
Дата: 06.08.2015 г.

Theme: Birth Centenary of the Artist Stefan 
Kanchev - a souvenir sheet of one postage stamp 
Imperforated
Designer: Prof. Todor Vardzhiev
Face Value: BC № 5193 – 0,65 leva
Date: 06.08.2015 

тема: Народно творчество – серия от три 
пощенски марки; част от тиража е отпечатан в блок 
– лист, съдържащ серията и три еднакви винетки
Художник: стоян дечев
Номинални стойности: бк №№ 5194 ÷ 5196 – 
0,50 лв., 0,65 лв. и 1,00 лв. 
Дата: 06.08.2015 г.

Theme: Folk Art – a set of three postage stamps; 
part of the circulation is printed in a sheetlet 
containg the set  and three identical vignettes
Designer: Stoyan Dechev  
Face Values: BC  №№ 5194 ÷ 5196 – 0,50 leva, 0,65 
leva and 1,00 leva
Date: 06.08.2015 

тема: Университетска акушеро-гинекологична 
болница „Майчин дом” – една пощенска марка
Художник: теодор лихо
Номинална стойност: бк №  5197 – 0,65 лв.
Дата: 06.08.2015 г.

Theme: University Hospital for Gynaecology 
“Maichin Dom”- one postage stamp
Designer: Theodor Liho
Face Value:  BC № 5197 – 0,65 leva
Date: 06.08.2015 

тема: Първи Европейски игри Баку 2015 –
блок с една пощенска марка 
Художник: людмил методиев
Номинална стойност: бк № 5190 – 1,40 лв.
Дата: 29.05.2015 г.

Theme: First European Games Baku 2015 - a 
souvenir sheet of one postage stamp
Designer: Lyudmil Metodiev
Face Value:  BC № 5190 – 1,40 leva
Date: 29.05.2015 

тема: 65 години специализирана болница 
за активно лечение по онкология – една 
пощенска марка
Художник: теодор лихо
Номинална стойност: бк №  5191 – 0,65 лв.
Дата: 17.06.2015 г.

Theme: 65th Anniversary of the Oncology 
Hospital - one postage stamp
Designer: Theodor Liho
Face Value: BC №  5191 – 0,65 leva
Date: 17.06.2015 

тема: 100 години от рождението на художника 
Стефан Кънчев – блок с една пощенска марка  
Художник: проф. тодор Варджиев
Номинална стойност: бк № 5192 – 1,50 лв.
Дата: 06.08.2015 г.

Theme: Birth Centenary of the Artist Stephan 
Kanchev - a souvenir sheet of one postage stamp
Designer: Prof. Todor Vardzhiev
Face Value:  BC № 5192 – 1,50 leva
Date: 06.08.2015 
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Легенда

тема: Поздравителни пощенски марки 2:
надежда и утеха, вяра в изцеление, благодарност 
към лекарите – една пощенска марка
Художник: даниела драганова
Номинална стойност: бк № 5204 – 0,65 лв. 
Дата: 16.09.2015 г.

Theme: Greetings Postage Stamps 2:
Hope & Prosperity, Faith of Being Cured, Gratitude to 
Doctors - one postage stamp
Designer: Daniela Draganova
Face Value: BC № 5204 – 0,65 leva
Date: 16.09.2015

тема: Поздравителни пощенски марки 2: 
семейна тържествена тема – една пощенска марка
Художник: бояна павлова
Номинална стойност: бк № 5205 – 0,65 лв. 
Дата: 16.09.2015 г..

Theme: Greetings Postage Stamps 2:  Family 
Celebration Theme - one postage stamp
Designer: Boyana Pavlova
Face Value: BC № 5205 – 0,65 leva
Date: 16.09.2015 

тема: Поздравителни пощенски марки 2: 
баба Марта, първа пролет – една пощенска марка
Художник: ангелина конзова
Номинална стойност: бк № 5206 – 1,00 лв. 
Дата: 16.09.2015 г.

Theme: Greetings Postage Stamps 2: 
Baba Marta, First Day of Spring - one postage stamp
Designer: Angelina Konzova
Face Value: BC № 5206 – 1,00 leva
Date: 16.09.2015 

тема: Регионите в България – Югоизточен 
регион – серия от четири пощенски марки, 
отпечатана в блок – лист 
Художник: акад. иван газдов
Номинални стойности: бк №№ 5198 ÷ 5201 –
2 по 0,65 лв. и 2 по 1,00 лв. 
Дата: 15.08.2015 г.

Theme: The Regions of Bulgaria – South-East Region 
- a set of four postage stamps printed in a sheetlet
Designer: Acad. Ivan Gazdov 
Face Values: BC  №№ 5198 ÷ 5201 –
two of 0,65 leva and two of 1.00 leva
Date: 15.08.2015 

тема: Поздравителни пощенски марки 2:  
спортна тематика – една пощенска марка
Художник: Величка Йорданова  
Номинална стойност: бк № 5202 – 1,00 лв. 
Дата: 16.09.2015 г.

Theme: Greetings Postage Stamps 2:  Sports 
Theme – one postage stamp
Designer:  Velichka Yordanova  
Face Value: BC № 5202 – 1,00 leva
Date: 16.09.2015 

Тема: Поздравителни пощенски марки 2: 
наука и образование – една пощенска марка
Художник: Яна анева
Номинална стойност: бк № 5203 – 0,65 лв. 
Дата: 16.09.2015 г.

Theme: Greetings Postage Stamps 2:
Science and Education - one postage stamp
Designer: Yana Aneva 
Face Value: BC бк № 5203 – 0,65 leva
Date: 16.09.2015 

* марки с променлив тираж
* възможност за отпечатване на лист по
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12 empty vignettes for personalization
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Легенда

тема: Фауна - евразийски вълк, WWF – серия от 
четири пощенски марки, отпечатана в блок – листа – 
два вида: 1. всяка номинална стойност е отпечатана 
в блок – листа, съдържащи двадесет марки и пет 
винетки; 2. блок – листа, съдържащи 2 серии
Художник: росен тошев
Номинални стойности: бк №№ 5208 ÷ 5211 –
0,65 лв., 0,80 лв., 1,40 лв. и 3,00 лв.
Дата: 23.10.2015 г.

Theme: Fauna -  WWF Eurasian Wolf  -  a set of four 
postage stamps printed in sheetlets – two types: 
1.Each face value is printed in sheetlets of twenty  
stamps and five vignettes; 2. Sheetlets of two sets
Designer: Rosen Toshev
Face Values:  BC №№ 5208 ÷ 5211 – 0,65 leva, 0,80 leva, 
1,40 leva and 3,00 leva
Date: 23.10.2015 

тема: Флора – планински цветя – серия от четири 
пощенски марки; част от тиража е отпечатан в блок 
– листа, съдържащи по една серия
Художник: проф. стефан груев
Номинални стойности: бк №№ 5218 ÷ 5221– 0,10 лв.,
 0,50 лв., 0,65 лв. и 1,00 лв.
Дата: 06.11.2015 г.

Theme: Flora – Mountain Flowers - a set of four 
postage stamps; part of the circulation is printed in 
sheetlets containing the set 
Designer: Prof. Stefan Gruev
Face Values: BC №№ 5218 ÷ 5221– 0,10 leva, 0,50 leva., 
0,65 leva and 1,00 leva
Date: 06.11.2015 

тема: 830 години от въстанието на болярите 
Петър и Асен и възобновяването на българската 
държава – блок с една пощенска марка 
Художник: проф. кирил гогов
Номинална стойност: бк № 5222 – 1,50 лв.
Дата: 08.11.2015 г.

Theme: 830th Anniversary of the Boyars Petar and 
Asen’s Uprising and the Restoration of the Bulgarian 
State - a souvenir sheet of one postage stamp
Designer: Prof. Kiril Gogov
Face Value: BC № 5222 – 1,50 leva
Date: 08.11.2015 

тема: Културни годишнини: 225 години от 
рождението на Алфонс дьо Ламартин – една 
пощенска марка, отпечатана в блок – листа, 
съдържащи четири марки и две еднакви винетки
Художник: симеон кръстев
Номинална стойност: бк № 5207 – 1,50 лв.
Дата: 21.10.2015 г.

Theme: Cultural Anniversaries: 225th Birth 
Anniversary of  Alphonse de Lamartine”- one 
postage stamp printed in sheetlets  of  four stamps  
and two  identical vignettes
Designer: Simeon Krastev
Face Value: BC № 5207 – 1,50 leva
Date: 21.10.2015 

тема: Международен панаир на колекционерите 
Булколекто 2015. Полярни изследователи –
блок с две пощенски марки (без перфорация)
Художник: текла алексиева
Номинални стойности: бк №№ 5216 ÷ 5217 –
0,30 лв. и 0,40 лв.
Дата: 23.10.2015 г.

Theme: nternational Collectors’ Fair Bulcollecto 
2015. Polar Explorers - a souvenir sheet of two 
postage stamps (imperforated)
Designer: Tekla Aleksieva
Face Values: BC №№ 5216 ÷ 5217 
 0,30 leva and 0,40 leva
Date: 23.10.2015 

тема: Фауна - евразийски вълк, WWF – серия
от четири пощенски марки, отпечатана в блок
Художник: росен тошев
Номинални стойности: бк №№ 5212 ÷ 5215 –
0,65 лв., 0,80 лв., 1,40 лв. и 3,00 лв.
Дата: 23.10.2015 г.

Theme:Fauna -  WWF Eurasian Wolf  - a set of four 
postage stamps printed in a  souvenir sheet
Designer: Rosen Toshev
Face Values: BC №№ 5212 ÷ 5215 – 0,65 leva,
0,80 leva, 1,40 leva and 3,00 leva
Date: 23.10.2015 
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Марки, предстоящи за изваждане от употреба
Postage - stamps whish will fall info disuse

Марки, извадeни от употреба
Postage - stamps whish have alredy fallen info disuse

Легенда

тема: Транспорт - стари гари и локомотиви – 
серия от четири пощенски марки, отпечатана в 
блок – лист 
Художник: маглена константинова
Номинални стойности: бк №№ 5223 ÷ 5226 – 
0,65 лв., 1,00 лв., 1,50 лв. и 2,00 лв.
Дата: 18.11.2015 г.

Theme: Transport – Old Railway Stations and 
Locomotives - a set of four postage stamps printed 
in a sheetlet
Designer: Maglena Konstantinova
Face Values: BC №№ 5223 ÷ 5226 – 0,65 leva,
1,00 leva, 1,50 leva and 2,00 leva
Date: 18.11.2015 

тема: Научно-технологичен парк – иновации
и технологии – една пощенска марка
Художник: Филип бояджиев
Номинални стойности: бк № 5227 – 1,00 лв. 
Дата: 01.12.2015 г.

Theme: Science - Technology Park– Innovations 
& Technologies - one postage stamp
Designer: Filip Boyadzhiev
Face Value: BC № 5227 – 1,00 leva
Date: 01.12.2015 

тема: Коледа 2015 – една пощенска марка
Художник: николай Цачев
Номинална стойност: бк № 5228 – 1,00 лв. 
Дата: 02.12.2015 г.

Theme: Christmas 2015 - one postage stamp
Designer: Nikolay Tsachev  
Face Value: BC № 5228 – 1,00 leva
Date: 02.12.2015 

тема: Пловдив – европейска столица на културата 
през 2019 година – блок с една пощенска марка 
Художник: тeтяна Узунова
Номинална стойност: бк № 5229 – 1,00 лв.
Дата: 21.12.2015 г.

Theme: Plovdiv – European Capital of Culture in 
2019 - a souvenir sheet of one postage stamp
Designer: Tetyana Uzunova
Face Value: BC № 5229 – 1,00 leva
Date: 21.12.2015 

тема: Културни годишнини: 75 години от 
рождението на Емил Димитров –
една пощенска марка
Художник: дамян дамянов
Номинална стойност: бк № 5230 – 0,65 лв. 
Дата: 23.12.2015 г.

Theme: Cultural Anniversaries: 75th Birth 
Anniversary of Emil Dimitrov (1940 – 2005) -
one postage stamp
Designer: Damyan Damyanov  
Face Value: BC № 5230 – 0,65 leva
Date: 23.12.2015 

тема: Посткросинг – участвай –
една пощенска марка
Художник: стоян дечев
Номинална стойност: бк № 5231 – 1,00 лв. 
Дата: 23.12.2015 

Theme: Postcrossing – Take Part  -
one postage stamp
Designer: Stoyan Dechev  
Face Value: BC № 5231 – 1,00 leva
Date: 23.12.2015 




