




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: туристическо лого на република българия – 
една пощенска марка
Художник: мая стайкова
номинална стойност: бк № 5060 – 1,00 лв.
дата: 04.01.2013 г.

Theme: “Tourist Logo of the Republic of Bulgaria” – 
one postage stamp
Designer: Maya Staykova
Face value: BC № 5060 – 1.00 leva
Date: 04.01.2013

тема: 130 години от създаването на морска 
администрация в българия – една пощенска 
марка с една винетка 
Художник: Вилиам китанов
номинална стойност: бк № 5061 – 0,65 лв.
дата: 28.02.2013 г.

Theme: “130th Anniversary of the Establishment of 
the Maritime Administration of Bulgaria” –  
one postage stamp with one vignette
Designer: Viliam Kitanov
Face value: BC № 5061 – 0.65 leva
Date: 28.02.2013

тема: 135 години от руско - турската война (1877-
1878) – блок с една пощенска марка
Художник: кристина борисова
номинална стойност: бк №  5062– 1,40 лв.
дата: 05.03.2013 г.

Theme: “135th Anniversary of the Russo-Turkish War 
(1877 – 1878)” – a souvenir sheet of one postage 
stamp
Designer: Kristina Borisova
Face value: BC № 5062 – 1.40 leva
Date: 05.03.2013

* марки с променлив тираж
* възможност за отпечатване на лист по 12 
марки с 12 персонализирани винетки
* stamps with variable circulation
* an option to have a sheet of 12 postage stamps 
with 12 personalized vignettes
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Легенда

тема: 70 години от спасяването на българските 
евреи – една пощенска марка с една винетка, 
отпечатана в блок – лист, съдържащ 2 марки и 2 
винетки
Художник: доц. николай младенов
номинална стойност: бк № 5063 – 1,40 лв.
дата: 10.03.2013 г.

Theme: “70th Anniversary of the Salvation of the 
Bulgarian Jews” – one postage stamp with one 
vignette, printed in a sheetlet of two postage stamps 
and two vignettes
Designer: Ass. Prof. Nikolay Mladenov
Face Value: BC № 5063 – 1.40 leva
Date: 10.03.2013

тема: поздравителни пощенски марки – серия от 
четири пощенски марки
Художници: емилиян станкев и д-р людмил 
Веселинов 
номинални стойности: бк №№ 5064-5067 – три 
марки по 0,65 лв. и една марка по 1,00 лв.
дата: 29.03.2013 г.
* марки с променлив тираж
* възможност за отпечатване на лист по 12 
марки с 12 персонализирани винетки

Theme: “Greeting Stamps” – a set of four postage 
stamps
Designers: Emiliyan Stankev and Lyudmil Veselinov, 
Ph.D.
Face Values: BC №№ 5064 – 5067 – three postage 
stamps of 0.65 leva and one postage stamp of 1.00 
leva 
Date: 29.03.2013

* stamps with variable circulation
* an option to have a sheet of 12 postage stamps with 
12 personalized vignettes
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Легенда

тема: 70 години от спасяването на българските 
евреи – една пощенска марка с една винетка, 
отпечатана в блок – лист, съдържащ 2 марки и 2 
винетки
Художник: доц. николай младенов
номинална стойност: бк № 5063 – 1,40 лв.
дата: 10.03.2013 г.

Theme: “70th Anniversary of the Salvation of the 
Bulgarian Jews” – one postage stamp with one 
vignette, printed in a sheetlet of two postage stamps 
and two vignettes
Designer: Ass. Prof. Nikolay Mladenov
Face Value: BC № 5063 – 1.40 leva
Date: 10.03.2013

тема: поздравителни пощенски марки – серия от 
четири пощенски марки
Художници: емилиян станкев и д-р людмил 
Веселинов 
номинални стойности: бк №№ 5064-5067 – три 
марки по 0,65 лв. и една марка по 1,00 лв.
дата: 29.03.2013 г.
* марки с променлив тираж
* възможност за отпечатване на лист по 12 
марки с 12 персонализирани винетки

Theme: “Greeting Stamps” – a set of four postage 
stamps
Designers: Emiliyan Stankev and Lyudmil Veselinov, 
Ph.D.
Face Values: BC №№ 5064 – 5067 – three postage 
stamps of 0.65 leva and one postage stamp of 1.00 
leva 
Date: 29.03.2013

* stamps with variable circulation
* an option to have a sheet of 12 postage stamps with 
12 personalized vignettes

тема: 100 години пФк “Черно море” – една 
пощенска марка 
Художник: д-р людмил Веселинов
номинална стойност: бк № 5068 – 0,65 лв.
дата: 29.03.2013 г.

Theme: “100th Anniversary of the PFC Cherno More” – 
one postage stamp
Designer: Lyudmil Veselinov, Ph.D. Face Value: BC № 
5068 – 0.65 leva
Date: 29.03.2013

тема: 100 години пФк “славия” – една пощенска 
марка
Художник: д-р людмил Веселинов
номинална стойност: бк № 5069 – 0,65 лв.
дата: 05.04.2013 г. 

Theme: “100th Anniversary of the PFC Slavia” – one 
postage stamp
Designer: Lyudmil Veselinov, Ph.D.
Face Value: BC № 5069 – 0.65 leva
Date: 05.04.2013

тема: 50 години жена в космоса – блок с една 
пощенска марка 
Художник: росен тошев
номинална стойност: бк №  5070 – 0,65 лв.
дата: 12.04.2013 г.

Theme: “50th Anniversary – a Woman in Space” – a 
souvenir sheet of one postage stamp
Designer: Rosen Toshev
Face Value: BC № 5070 – 0.65 leva
Date: 12.04.2013
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Легенда

тема: 100 години от балканската война (1912-1913) 
– серия от четири пощенски марки, отпечатани в 
блок – лист
Художник: татяна Узунова
номинални стойности: бк №№ 5071-5074 – две 
марки по 0,65 лв. и две марки по 1,00 лв.
дата: 16.04.2013 г.

Theme: “100th Anniversary of the Balkan War (1912 – 
1913)” – a sheet of four postage stamps
Designer: Tatyana Uzunova
Face Values: BC №№ 5071 – 5074 – two postage 
stamps of 0.65 leva and two postage stamps of 1.00 
leva
Date: 16.04.2013

тема: 65 години “Цска” – една пощенска марка 
Художник: д-р людмил Веселинов
номинална стойност: бк № 5075 – 0,65 лв.
дата: 23.04.2013 г.

Theme: “65th Anniversary of the PFC CSKA” – one 
postage stamp
Designer: Lyudmil Veselinov, Ph.D.
Face Value: BC № 5075 – 0.65 leva
Date: 23.04.2013

тема: еВропа ‘2013 - пощенски коли – серия от 
две пощенски марки, отпечатани в два блок – 
листа; всяка номинална стойност е отпечатана на 
блок - лист с по 5 марки и 1 винетка
Художник: емилиян станкев
номинални стойности: бк №№ 5076-5077 – 0,65 лв. 
и 1,50 лв.
дата: 24.04.2013 г.
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Легенда

тема: 100 години от балканската война (1912-1913) 
– серия от четири пощенски марки, отпечатани в 
блок – лист
Художник: татяна Узунова
номинални стойности: бк №№ 5071-5074 – две 
марки по 0,65 лв. и две марки по 1,00 лв.
дата: 16.04.2013 г.

Theme: “100th Anniversary of the Balkan War (1912 – 
1913)” – a sheet of four postage stamps
Designer: Tatyana Uzunova
Face Values: BC №№ 5071 – 5074 – two postage 
stamps of 0.65 leva and two postage stamps of 1.00 
leva
Date: 16.04.2013

тема: 65 години “Цска” – една пощенска марка 
Художник: д-р людмил Веселинов
номинална стойност: бк № 5075 – 0,65 лв.
дата: 23.04.2013 г.

Theme: “65th Anniversary of the PFC CSKA” – one 
postage stamp
Designer: Lyudmil Veselinov, Ph.D.
Face Value: BC № 5075 – 0.65 leva
Date: 23.04.2013

тема: еВропа ‘2013 - пощенски коли – серия от 
две пощенски марки, отпечатани в два блок – 
листа; всяка номинална стойност е отпечатана на 
блок - лист с по 5 марки и 1 винетка
Художник: емилиян станкев
номинални стойности: бк №№ 5076-5077 – 0,65 лв. 
и 1,50 лв.
дата: 24.04.2013 г.

 
Theme: “EUROPA’2013 – The Postman’s Vans” – a set 
of two sheetlets, each consisting of five postage 
stamps and a vignette
Designer: Emiliyan Stankev
Face Values: BC №№ 5076 – 5077 – 0.65 leva and 1.50 
leva
Date: 24.04.2013

тема: еВропа ‘2013 – пощенски коли – блок с две 
пощенски марки
Художник: емилиян станкев
номинални стойности: бк №№ 5078-5079 – 0,65 лв. 
и 1,50 лв.
дата: 24.04.2013 г.

 
Theme: “EUROPA’2013 – The Postman’s Vans” – a 
souvenir sheet of two postage stamps
Designer: Emiliyan Stankev
Face Values: BC №№ 5078 – 5079 – 0.65 leva and 1.50 
leva
Date: 24.04.2013

тема: 125 години български държавни железници 
– една пощенска марка с една винетка
Художник: Валентин щинков
номинална стойност: бк № 5082 – 1,40 лв.
дата: 14.05.2013 г.

 
Theme: “125th Anniversary of the Bulgarian State 
Railways” – one postage stamp with one vignette
Designer: Valentin Shinkov
Face Value: BC № 5082 – 1.40 leva
Date: 14.05.2013
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Легенда

тема: екология – блок с една пощенска марка 
Художник: маглена константинова
номинална стойност: бк № 5083 – 1,50 лв.
дата: 22.05.2013 г.

 
Theme: “Ecology” – a souvenir sheet of one  
postage stamp
Designer: Maglena Konstantinova
Face Value: BC № 5083 – 1.50 leva
Date: 22.05.2013

тема: 200 години от рождението на рихард Вагнер 
(1813-1883) – една пощенска марка с една винетка
Художник: людмил методиев
номинална стойност: бк № 5084 – 1,00 лв.
дата: 22.05.2013 г.

 
Theme: “200th Birth Anniversary of Richard Wagner 
(1813 – 1883) – one postage stamp with  
one vignette
Designer: Lyudmil Metodiev
Face Value: BC № 5084 – 1.00 leva
Date: 22.05.2013

тема: 60 години от създаването на минно - 
геоложкия университет “св. иван рилски” – една 
пощенска марка 
Художник: проф. георги Янков
номинална стойност: бк № 5085 – 0,65 лв.
дата: 28.05.2013 г.

 
Theme: “60th Anniversary of the Establishment of the 
University of Mining and Geology St. Ivan Rilski” – 
one postage stamp
Designer: prof. Georgi Yankov
Face Value: BC № 5085 – 0.65 leva
Date: 28.05.2013
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Легенда

тема: екология – блок с една пощенска марка 
Художник: маглена константинова
номинална стойност: бк № 5083 – 1,50 лв.
дата: 22.05.2013 г.

 
Theme: “Ecology” – a souvenir sheet of one  
postage stamp
Designer: Maglena Konstantinova
Face Value: BC № 5083 – 1.50 leva
Date: 22.05.2013

тема: 200 години от рождението на рихард Вагнер 
(1813-1883) – една пощенска марка с една винетка
Художник: людмил методиев
номинална стойност: бк № 5084 – 1,00 лв.
дата: 22.05.2013 г.

 
Theme: “200th Birth Anniversary of Richard Wagner 
(1813 – 1883) – one postage stamp with  
one vignette
Designer: Lyudmil Metodiev
Face Value: BC № 5084 – 1.00 leva
Date: 22.05.2013

тема: 60 години от създаването на минно - 
геоложкия университет “св. иван рилски” – една 
пощенска марка 
Художник: проф. георги Янков
номинална стойност: бк № 5085 – 0,65 лв.
дата: 28.05.2013 г.

 
Theme: “60th Anniversary of the Establishment of the 
University of Mining and Geology St. Ivan Rilski” – 
one postage stamp
Designer: prof. Georgi Yankov
Face Value: BC № 5085 – 0.65 leva
Date: 28.05.2013

тема: космос – блок с една пощенска марка
Художник: дамян дамянов
номинална стойност: бк № 5086 – 1,50 лв.
дата: 30.05.2013 г.

 
Theme: “Space” – a souvenir sheet of one  
postage stamp
Designer: Damyan Damyanov
Face Value: BC № 5086 – 1.50 leva
Date: 30.05.2013

тема: SOS детски селища – една пощенска марка 
Художник: момчил колчев
номинална стойност: бк № 5087 – 0,65 лв. 
дата: 30.05.2013 г.

 
Theme: “SOS Children’s Villages” – one postage stamp
Designer: Momchil Kolchev
Face Value: BC № 5087 – 0.65 leva
Date: 30.05.2013

тема: 1 150 години от моравската мисия на св. св. 
кирил и методий – блок с една пощенска марка
Художник: кристина борисова
номинални стойности: бк № 5088 – 3,20 лв.
дата: 12.06.2013 г.

 
Theme: “1150th Anniversary of the Arrival of St. St. 
Cyril and Methodius to Great Moravia” – a souvenir 
sheet of one postage stamp
Designer: Kristina Borisova
Face Value: BC № 5088 – 3.20 leva
Date: 12.06.2013
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Легенда

тема: регионите в българия - Югозападен – серия 
от четири пощенски марки, отпечатани в блок – 
лист
Художник: акад. иван газдов
номинални стойности: бк №№ 5089-5092 –  
две марки по 0,65 лв. и две марки по 1.00 лв.
дата: 17.06.2013 г.

 
Theme: “The Regions of Bulgaria – the South-
Western Region” – a sheet of four postage stamps   
Designer: Acad. Ivan Gazdov
Face Values: BC №№ 5089 – 5092 – two postage 
stamps of 0.65 leva and two postage stamps of  
1.00 leva 
Date: 17.06.2013

тема: В памет на Цар борис ІІІ – блок с една 
пощенска марка 
Художник: росен тошев
номинална стойност: бк № 5093 – 1,50 лв. 
дата: 30.08.2013 г.

 
Theme: “In Memory of Tsar Boris III (1894 – 1943)” – 
a souvenir sheet of one postage stamp
Designer: Rosen Toshev
Face Value: BC № 5093 – 1.50 leva
Date: 30.08.2013

тема: 110 години дипломатически отношения 
между република българия и сащ – една 
пощенска марка
Художник: теодор лихо
номинална стойност: бк № 5094 – 1,40 лв.
дата: 12.09.2013 г.

 
Theme: “110th Anniversary of Bulgaria – U.S. 
Diplomatic Relations” – one postage stamp
Designer: Teodor Liho
Face Value: BC № 5094 – 1.40 leva
Date: 12.09.2013
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Легенда

тема: регионите в българия - Югозападен – серия 
от четири пощенски марки, отпечатани в блок – 
лист
Художник: акад. иван газдов
номинални стойности: бк №№ 5089-5092 –  
две марки по 0,65 лв. и две марки по 1.00 лв.
дата: 17.06.2013 г.

 
Theme: “The Regions of Bulgaria – the South-
Western Region” – a sheet of four postage stamps   
Designer: Acad. Ivan Gazdov
Face Values: BC №№ 5089 – 5092 – two postage 
stamps of 0.65 leva and two postage stamps of  
1.00 leva 
Date: 17.06.2013

тема: В памет на Цар борис ІІІ – блок с една 
пощенска марка 
Художник: росен тошев
номинална стойност: бк № 5093 – 1,50 лв. 
дата: 30.08.2013 г.

 
Theme: “In Memory of Tsar Boris III (1894 – 1943)” – 
a souvenir sheet of one postage stamp
Designer: Rosen Toshev
Face Value: BC № 5093 – 1.50 leva
Date: 30.08.2013

тема: 110 години дипломатически отношения 
между република българия и сащ – една 
пощенска марка
Художник: теодор лихо
номинална стойност: бк № 5094 – 1,40 лв.
дата: 12.09.2013 г.

 
Theme: “110th Anniversary of Bulgaria – U.S. 
Diplomatic Relations” – one postage stamp
Designer: Teodor Liho
Face Value: BC № 5094 – 1.40 leva
Date: 12.09.2013

тема: 100 години футболен клуб „ботев - пловдив” 
– една пощенска марка
Художник: д-р людмил Веселинов
номинални стойности: бк № 5095 – 0,65 лв. 
дата: 25.10.2013 г.

 
Theme: “100th Anniversary of the PFC Botev – 
Plovdiv” – one postage stamp
Designer: Lyudmil Veselinov, Ph.D.
Face Value: BC № 5095 – 0.65 leva
Date: 25.10.2013

тема: международна филателна изложба 
република българия – руска Федерация – блок с 
една пощенска марка 
Художник: росен тошев
номинална стойност: бк № 5096 – 0,65 лв.
дата: 25.10.2013 г.

 
Theme: “International Philatelic Exhibition Republic 
of Bulgaria – Russian Federation” – a souvenir sheet 
of one postage stamp
Designer: Rosen Toshev
Face Value: BC № 5096 – 0.65 leva
Date: 25.10.2013

тема: Флора - орхидеи – серия от четири 
пощенски марки, отпечатани в  блок – лист
Художник: проф. тодор Варджиев
номинални стойности: бк №№ 5097-5100 – две 
марки по 0,65 лв. и две марки по 1.00 лв.
дата: 26.10.2013 г.

 
Theme: “Flora – Orchids” – a set of four postage 
stamps   
Designer: Prof. Todor Vardzhiev
Face Values: BC №№ 5097 – 5100 – two postage 
stamps of 0.65 leva and two postage stamps of 1.00 
leva
Date: 26.10.2013
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Легенда

тема: Фауна - породи домашни котенца – серия от 
четири пощенски марки, отпечатани в два блок – 
листа с по 2 марки от 0,65 лв. и по 2 марки от 1,00 
лв.
Художник: Христо алексиев
номинални стойности: бк №№ 5101-5104 – две 
марки по 0,65 лв. и две марки по 1,00 лв.
дата: 26.10.2013 г.

 
Theme: “Fauna – Breed Domestic Kittens” – two 
sheetlets of four postage stamps
Designer: Hristo Aleksiev
Face Values: BC №№ 5101 – 5104 – two postage 
stamps of 0.65 leva and two postage stamps of  
1.00 leva
Date: 26.10.2013

тема: 25 години сдружение “зелени балкани” – 
блок с една пощенска марка 
Художник: проф. стефан груев
номинална стойност: бк № 5105 – 1,00 лв.
дата: 27.10.2013 г.

 
Theme: “25th Anniversary of the Green Balkans 
(Zeleni Balkani)” – a souvenir sheet of one  
postage stamp
Designer: Prof. Stefan Gruev
Face Value: BC № 5105 – 1.00 leva
Date: 27.10.2013
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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: Фауна - породи домашни котенца – серия от 
четири пощенски марки, отпечатани в два блок – 
листа с по 2 марки от 0,65 лв. и по 2 марки от 1,00 
лв.
Художник: Христо алексиев
номинални стойности: бк №№ 5101-5104 – две 
марки по 0,65 лв. и две марки по 1,00 лв.
дата: 26.10.2013 г.

 
Theme: “Fauna – Breed Domestic Kittens” – two 
sheetlets of four postage stamps
Designer: Hristo Aleksiev
Face Values: BC №№ 5101 – 5104 – two postage 
stamps of 0.65 leva and two postage stamps of  
1.00 leva
Date: 26.10.2013

тема: 25 години сдружение “зелени балкани” – 
блок с една пощенска марка 
Художник: проф. стефан груев
номинална стойност: бк № 5105 – 1,00 лв.
дата: 27.10.2013 г.

 
Theme: “25th Anniversary of the Green Balkans 
(Zeleni Balkani)” – a souvenir sheet of one  
postage stamp
Designer: Prof. Stefan Gruev
Face Value: BC № 5105 – 1.00 leva
Date: 27.10.2013

тема: метро в софия – серия от три пощенски 
марки с една винетка
Художник: стоян дечев 
номинални стойности: бк №№ 5106-5108 – 0,65 
лв., 1,00 лв. и 1,50 лв.
дата: 22.11.2013 г.

 
Theme: “Sofia Underground” – a set of three postage 
stamps with a vignette.
Designer: Stoyan Dechev
Face Values: BC №№ 5106 – 5108 – 0.65 leva, 1.00 
leva, 1.50 leva
Date: 22.11.2013

тема: коледа ‘2013 – една пощенска марка
Художник: ненко атанасов
номинална стойност: бк № 5109 – 0,65 лв.
дата: 22.11.2013 г.

 
Theme: “Christmas ‘2013” – one postage stamp 
Designer: Nenko Atanasov
Face Value: BC № 5109 – 0.65 leva
Date: 22.11.2013

тема: културно историческо наследство от 
българските земи – две пощенски марки
Художник: доц. илия груев
номинални стойности: бк №№ 5110-5111 – 2 по 
1,00 лв.
дата: 18.12.2013 г.

* марки с променлив тираж
* stamps with variable circulation
* възможност за отпечатване на лист по 12 
марки с 12 персонализирани винетки
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Theme: “Cultural and Historical Heritage of the 
Bulgarian Lands” – two postage stamps
Designer: Prof. Ilia Gruev
Face Values: BC №№ 5110 5111 – two postage 
stamps of 1.00 leva
Date: 18.12.2013.

* an option to have a sheet of 12 postage stamps with 
12 personalized vignettes

гр. софия, 1000, ул. „парчевич“ № 14
Tel.: 02 954 99 97

гр. софия, 1463, пл. „българия“ № 1.
ндк – подлез
Tel.: 02 986 26 74

гр. пловдив, 4000, пл. „Централен“ № 1.
(Централна поща)
Tel.: 032 62-66 39

гр. ловеч, 5500, ул. „търговска“ № 26
Tel.: 068 62 46 21

гр. сливен, 8800, ул. „братя миладинови“ № 1
Tel.: 044 62 40 67

гр. стара загора, 6000, ул. „Цар симеон Велики“ № 99
Tel.: 064 82 48 49

гр. Варна, 9000, ул. „Владислав“ 3 – 5
Tel.: 05265 90 88





Място за Вашия


