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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: зимни олимпийски игри сочи 2014 –  
блок с една пощенска марка
Художник: дамян дамянов
номинална стойност: бк № 5112 – 1.40 лв.
дата: 31.01.2014 г.

Theme: Winter Olympic Games Sochi 2014 –  
a souvenir sheet of one postage stamp
Designer: Damyan Damyanov
Face Value: BC № 5112 – 1.40 leva
Date: 31.01.2014 

тема: гъби – серия от четири пощенски марки
Художник: стоян дечев
номинални стойности: бк № 5113÷5116 –  
0.10 лв., 0.20 лв., 0.50 лв. и 1.00 лв.
дата: 10.02.2014 г.

Theme: Mushrooms – a set of four postage stamps
Designer: Stoyan Dechev
Face Values: BC № 5113- 5116 – 0.10 leva, 0.20 leva, 
0.50 leva, 1.00 leva
Date: 10.02.2014

* марки с променлив тираж
   Stamps with variable circulation

тема: 100 години Фк „левски –  
една пощенска марка
Художник: д-р людмил Веселинов
номинална стойност: бк №  5117– 0.65 лв.
дата: 21.02.2014 г.

Theme: 100th Anniversary of PFC “Levski” –  
one postage stamp
Designer: Lyudmil Veselinov, Ph.D.
Face Value: BC № 5117 – 0.65 leva
Date: 21.02.2014
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Легенда

тема: 450 години от рождението на галилео 
галилей – една пощенска марка 
Художник: росен тошев
номинална стойност: бк № 5118 – 1.00 лв. 
дата: 21.02.2014 г.

Theme: 450th Birth Anniversary of Galileo Galilei 
1564-1642 – one postage stamp
Designer: Rosen Toshev
Face Value: BC № 5118 – 1.00 leva
Date: 21.02.2014

тема: 135 години от установяването на 
дипломатически отношения между република 
българия и република румъния – една пощенска 
марка
Художник: ненко атанасов
номинална стойност: бк № 5119 – 0.80 лв.
дата: 07.03.2014 г.

Theme: 135th Anniversary of the Establishment of 
Diplomatic Relations between Republic of Bulgaria 
and Republic of Romania – one postage stamp
Designer: Nenko Atanasov
Face Value: BC № 5119 – 0.80 leva
Date: 07.03.2014

тема: 65 години дипломатически отношения 
между република българия и китайската 
народна република – блок с една пощенска 
марка
Художник: емилиян станкев
номинална стойност: бк № 5120 – 2,10 лв.
дата: 14.03.2014 г.

Theme: 65th Anniversary of Diplomatic Relations 
between Republic of Bulgaria and People’s Republic 
of China – a souvenir sheet of  one postage stamp
Designer: Emiliyan Stankev 
Face Value: BC № 5120 – 2,10 leva 
Date: 14.03.2014
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Легенда

тема: 275 години от рождението на софроний 
Врачански – една пощенска марка
Художник: людмил методиев
номинална стойност: бк № 5121 – 0.65 лв.
дата: 17.03.2014 г.

Theme: 275th Birth Anniversary of Sofroniy 
Vrachanski – one postage stamp
Designer: Lyudmil Metodiev
Face Value: BC № 5121 – 0.65 leva
Date: 17.03.2014

тема: 135 години български парламентаризъм – 
серия от четири пощенски марки, отпечатани  
в блок–листа  
Художник: ивелина Велинова
номинални стойности: бк №№ 5122÷5125 –  
0.10 лв., 0.20 лв., 0.30 лв. и 0.65 лв.
дата: 03.04.2014 г.

Theme: 135th Anniversary of Bulgarian 
Parliamentarism – a set of four postage stamps 
printed in sheetlet
Designer: Ivelina Velinova
Face Values: BC №№ 5122 – 5125 – 0.10 leva,  
0.20 leva, 0.30 leva and 0.65 leva
Date: 03.04.2014

тема: 135 години български парламентаризъм – 
блок с една пощенска марка  
Художник: ивелина Велинова
номинална стойност: бк № 5126 – 1.00 лв.
дата: 03.04.2014 г.

Theme: 135th Anniversary of Bulgarian 
Parliamentarism – a souvenir sheet  
of one postage stamp
Designer: Ivelina Velinova
Face Value: BC № 5126 – 1.00 leva
Date: 03.04.2014

тема: 450 години от рождението на галилео 
галилей – една пощенска марка 
Художник: росен тошев
номинална стойност: бк № 5118 – 1.00 лв. 
дата: 21.02.2014 г.

Theme: 450th Birth Anniversary of Galileo Galilei 
1564-1642 – one postage stamp
Designer: Rosen Toshev
Face Value: BC № 5118 – 1.00 leva
Date: 21.02.2014

тема: 135 години от установяването на 
дипломатически отношения между република 
българия и република румъния – една пощенска 
марка
Художник: ненко атанасов
номинална стойност: бк № 5119 – 0.80 лв.
дата: 07.03.2014 г.

Theme: 135th Anniversary of the Establishment of 
Diplomatic Relations between Republic of Bulgaria 
and Republic of Romania – one postage stamp
Designer: Nenko Atanasov
Face Value: BC № 5119 – 0.80 leva
Date: 07.03.2014

тема: 65 години дипломатически отношения 
между република българия и китайската 
народна република – блок с една пощенска 
марка
Художник: емилиян станкев
номинална стойност: бк № 5120 – 2,10 лв.
дата: 14.03.2014 г.

Theme: 65th Anniversary of Diplomatic Relations 
between Republic of Bulgaria and People’s Republic 
of China – a souvenir sheet of  one postage stamp
Designer: Emiliyan Stankev 
Face Value: BC № 5120 – 2,10 leva 
Date: 14.03.2014
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Легенда

тема: международни културни годишнини – 
серия от четири пощенски марки, отпечатани  
в блок – листа
Художник: атанас атанасов
номинални стойности: бк №№ 5127÷5130 –  
2 по 0.65 лв. и 2 по 1.00 лв.
дата: 05.04.2014 г.

Theme: International Cultural Anniversaries –  
a set of four postage stamps, printed in sheetlet
Designer: Atanas Atanasov
Face Values: BC №№ 5127 – 5130 – two postage 
stamps of 0.65 leva and two postage stamps  
of 1.00 leva
Date: 05.04.2014

тема: 100 години масонска ложа „заря” – една 
пощенска марка
Художник: Вилиам китанов
номинална стойност: бк № 5131 – 0.65 лв.
дата: 15.04.2014 г.

Theme: Centenary of the Zaria Masonic Lodge – one 
postage stamp
Designer: Viliam Kitanov
Face Value: BC № 5131 – 0.65 leva
Date: 15.04.2014

тема: 30 години от спускането на вода на STV 
KALIAKRA – една пощенска марка с винетка
Художник: Валентин щинков
номинална стойност: бк № 5132 – 0.65 лв.
дата: 17.04.2014 г.

Theme: 30th Anniversary of the STV KALIAKRA’s 
Launch on Water – one postage stamp with 
vignette
Designer: Valentin Shtinkov
Face Value: BC № 5132 – 0.65 leva
Date: 17.04.2014
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Легенда

тема: еВропа 2014 – народни музикални 
инструменти – серия от две пощенски марки, 
отпечатани в два блок–листа; всяка номинална 
стойност е отпечатана на блок - лист с по 6 марки
Художник: маглена константинова
номинални стойности: бк №№ 5133÷5134 – 
0.65 лв. и 1.50 лв.
дата: 29.04.2014 г.

Theme: EUROPA 2014 – Folklore Instruments –  
two sheetlets of two postage stamps; each face value 
is printed in a sheetlet of six postage stamps
Designer: Maglena Konstantinova
Face Values: BC №№ 5133 – 5134 – 0.65 leva  
and 1.50 leva
Date: 29.04.2014

тема: еВропа 2014 – народни музикални 
инструменти – блок с две пощенски марки
Художник: маглена константинова
номинални стойности: бк №№ 5135÷5136 –  
0.65 лв. и 1.50 лв.
дата: 29.04.2014 г.

Theme: EUROPA 2014 – Folklore Instruments –  
a souvenir sheet of two postage stamps
Designer: Maglena Konstantinova
Face Values: BC №№ 5135 – 5136 – 0.65 leva  
and 1.50 leva
Date: 29.04.2014

тема: екология – блок с една пощенска марка
Художник: тодор ангелиев
номинална стойност: бк № 5139 – 1.00 лв. 
дата: 12.05.2014 г.

Theme: Ecology – a souvenir sheet with  
one postage stamp
Designer: Todor Angeliev
Face Value: BC № 5139 – 1.00 leva
Date: 12.05.2014

тема: международни културни годишнини – 
серия от четири пощенски марки, отпечатани  
в блок – листа
Художник: атанас атанасов
номинални стойности: бк №№ 5127÷5130 –  
2 по 0.65 лв. и 2 по 1.00 лв.
дата: 05.04.2014 г.

Theme: International Cultural Anniversaries –  
a set of four postage stamps, printed in sheetlet
Designer: Atanas Atanasov
Face Values: BC №№ 5127 – 5130 – two postage 
stamps of 0.65 leva and two postage stamps  
of 1.00 leva
Date: 05.04.2014

тема: 100 години масонска ложа „заря” – една 
пощенска марка
Художник: Вилиам китанов
номинална стойност: бк № 5131 – 0.65 лв.
дата: 15.04.2014 г.

Theme: Centenary of the Zaria Masonic Lodge – one 
postage stamp
Designer: Viliam Kitanov
Face Value: BC № 5131 – 0.65 leva
Date: 15.04.2014

тема: 30 години от спускането на вода на STV 
KALIAKRA – една пощенска марка с винетка
Художник: Валентин щинков
номинална стойност: бк № 5132 – 0.65 лв.
дата: 17.04.2014 г.

Theme: 30th Anniversary of the STV KALIAKRA’s 
Launch on Water – one postage stamp with 
vignette
Designer: Valentin Shtinkov
Face Value: BC № 5132 – 0.65 leva
Date: 17.04.2014
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Легенда

тема: 135 години български пощи – блок с една 
пощенска марка
Художник: апостол апостолов  
номинална стойност: бк № 5140 – 1.00 лв.
дата: 14.05.2014 г.

Theme: 135th Anniversary of the Bulgarian Posts –  
a souvenir sheet of one postage stamp
Designer: Apostol Apostolov
Face Value: BC № 5140 – 1.00 leva
Date: 14.05. 2014

тема: 40 години от пуска на първи блок на аеЦ 
„козлодуй” – една пощенска марка
Художник: тахсин ахмед
номинална стойност: бк № 5141 – 0.65 лв.
дата: 20.05.2014 г.

Theme: 40 years since the Launch of the First Unit  
of NPP “Kozloduy” – one postage stamp
Designer: Tahsin Ahmed
Face value: BC № 5141 – 0.65 leva
Date: 20.05.2014 

тема: Футбол 2014 – блок с една пощенска марка
Художник: Христо алексиев
номинална стойност: бк № 5142 – 2,10 лв.
дата: 12.06.2014 г.

Theme: Football 2014 – a souvenir sheet of one 
postage stamp
Designer: Hristo Aleksiev
Face Value: BC № 5142 – 2.10 leva
Date: 12.06.2014
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Легенда

тема: 170 години българска журналистика –  
една пощенска марка
Художник: проф. тодор Варджиев
номинална стойност: бк № 5143 – 0.65 лв.
дата: 17.06.2014 г.

Theme: 170th Anniversary of Bulgarian Journalism” – 
one postage stamp 
Designer: Prof. Todor Vardzhiev
Face Value: BC № 5143 – 0.65 leva
Date: 17.06.2014

тема: 135 години от установяване на 
дипломатически отношения между русия и 
българия – една пощенска марка 
Художник: проф. тодор Варджиев
номинална стойност: бк № 5144 – 1.40 лв.
дата: 07.07.2014 г.

Theme: 135th Anniversary of the Establishment  
of  Diplomatic Relations between the Republic  
of Bulgaria and the Russian Federation –  
one postage stamp
Designer: Prof. Todor Vardzhiev
Face Value: BC № 5144 – 1.40 leva
Date: 07.07.2014

тема: 135 години национална гвардейска част – 
една пощенска марка
Художник: симеон кръстев
номинална стойност: бк № 5145 – 0.65 лв.
дата: 10.07.2014 г.

Theme: 135th Anniversary of the National Guards 
Unit of Bulgaria
Designer: Simeon Krastev
Face Value: BC № 5145 – 0.65 leva
Date: 10.07.2014

тема: 135 години български пощи – блок с една 
пощенска марка
Художник: апостол апостолов  
номинална стойност: бк № 5140 – 1.00 лв.
дата: 14.05.2014 г.

Theme: 135th Anniversary of the Bulgarian Posts –  
a souvenir sheet of one postage stamp
Designer: Apostol Apostolov
Face Value: BC № 5140 – 1.00 leva
Date: 14.05. 2014

тема: 40 години от пуска на първи блок на аеЦ 
„козлодуй” – една пощенска марка
Художник: тахсин ахмед
номинална стойност: бк № 5141 – 0.65 лв.
дата: 20.05.2014 г.

Theme: 40 years since the Launch of the First Unit  
of NPP “Kozloduy” – one postage stamp
Designer: Tahsin Ahmed
Face value: BC № 5141 – 0.65 leva
Date: 20.05.2014 

тема: Футбол 2014 – блок с една пощенска марка
Художник: Христо алексиев
номинална стойност: бк № 5142 – 2,10 лв.
дата: 12.06.2014 г.

Theme: Football 2014 – a souvenir sheet of one 
postage stamp
Designer: Hristo Aleksiev
Face Value: BC № 5142 – 2.10 leva
Date: 12.06.2014
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Легенда

тема: 150 години от рождението на петър дънов 
– блок с една пощенска марка
Художник: апостол апостолов
номинална стойност: бк № 5146 – 1.50 лв.
дата: 11.07.2014 г.

Theme: 150th Birth Anniversary of Petar Danov –  
a souvenir sheet of one postage stamp
Designer: Apostol Apostolov
Face Value: BC № 5146 – 1.50 leva
Date: 11.07.2014

тема: 135 години български митници – една 
пощенска марка
Художник: доц. кристина борисова
номинална стойност: бк № 5147 – 0.65 лв.
дата: 06.08.2014 г.

Theme: 135th Anniversary of Bulgarian Customs – 
one postage stamp
Designer: Associate Prof. Kristina Borisova
Face Value: BC № 5147 – 0.65 leva
Date: 06.08.2014

тема: транспорт – история на електрическия 
трамвай – серия от четири пощенски марки
Художник: красимира деспотова
номинални стойности: бк №№ 5148÷5151 –  
0.30 лв., 0.65 лв., 0.80 лв. и 1.00 лв.
дата: 24.10.2014 г.

Theme: Transport – History of the Electric Tram –  
a set of four postage stamps 
Designer: Krasimira Despotova
Face Values: BC №№ 5148 – 5151 – 0.30 leva,  
0.65 leva, 0.80 leva and 1.00 leva
Date: 24.10.2014
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Легенда

тема: международна филателна изложба  
българия – португалия. Велики мореплаватели – 
Фернандо магелан – блок с една пощенска марка  
с имитирана перфорация
Художник: емилиян станкев
номинална стойност: бк № 5152 – 0.65 лв.
дата: 25.10.2014 г.

Theme: International Philatelic Exhibition Bulgaria – 
Portugal. Famous Seafarers – Fernando de Magalhaes 
– a souvenir sheet of one postage stamp with imitate 
perforation
Designer: Emiliyan Stankev
Face Value: BC № 5152 – 0.65 leva
Date: 25.10.2014

тема: регионите в българия: Южен централен – 
серия от четири пощенски марки, отпечатани  
в блок – листа
Художник: акад. иван газдов 
номинални стойности: бк №№ 5153÷5156 –  
2 по 0.65 лв. и 2 по 1.00 лв.
дата: 25.10.2014 г.

Theme: The Regions in Bulgaria: The South–Central 
Region – a sheet/set of four postage stamps 
Designer: Acad. Ivan Gazdov
Face Values: BC №№ 5153 – 5156 – two of 0.65 leva  
and two of 1.00 leva
Date: 25.10.2014

тема: Фауна – пойни птици – серия от четири 
пощенски марки
Художник: проф. стефан груев
номинални стойности: бк №№ 5157÷5160 –  
0.30 лв., 0.50 лв., 1.00 лв. и 1.50 лв.
дата: 25.10.2014 г.

Theme: Fauna – Songbirds – a set of four postage 
stamps 
Designer: Prof. Stefan Gruev
Face Values: BC №№ 5157 – 5160 – 0.30 leva,  
0.50 leva, 1.00 leva, 1.50 leva
Date: 25.10.2014

тема: 150 години от рождението на петър дънов 
– блок с една пощенска марка
Художник: апостол апостолов
номинална стойност: бк № 5146 – 1.50 лв.
дата: 11.07.2014 г.

Theme: 150th Birth Anniversary of Petar Danov –  
a souvenir sheet of one postage stamp
Designer: Apostol Apostolov
Face Value: BC № 5146 – 1.50 leva
Date: 11.07.2014

тема: 135 години български митници – една 
пощенска марка
Художник: доц. кристина борисова
номинална стойност: бк № 5147 – 0.65 лв.
дата: 06.08.2014 г.

Theme: 135th Anniversary of Bulgarian Customs – 
one postage stamp
Designer: Associate Prof. Kristina Borisova
Face Value: BC № 5147 – 0.65 leva
Date: 06.08.2014

тема: транспорт – история на електрическия 
трамвай – серия от четири пощенски марки
Художник: красимира деспотова
номинални стойности: бк №№ 5148÷5151 –  
0.30 лв., 0.65 лв., 0.80 лв. и 1.00 лв.
дата: 24.10.2014 г.

Theme: Transport – History of the Electric Tram –  
a set of four postage stamps 
Designer: Krasimira Despotova
Face Values: BC №№ 5148 – 5151 – 0.30 leva,  
0.65 leva, 0.80 leva and 1.00 leva
Date: 24.10.2014
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Легенда

тема: 135 години александровска болница –  
една пощенска марка
Художник: теодор лихов
номинална стойност: бк № 5161 – 0.65 лв.
дата: 31.10.2014 г.

Theme: 135th Anniversary of Aleksandrovska 
Hospital – one postage stamp
Designer: Teodor Lihov
Face Value: BC № 5161 – 0.65 leva
Date: 31.10.2014

тема: 570 години от битката на народите край 
Варна – блок с една пощенска марка
Художник: майя Чолакова
номинална стойност: бк № 5162 – 1.50 лв.
дата: 10.11.2014 г.

Theme: 570th Anniversary of the People’s Battle near 
the City of Varna – a  souvenir sheet of one postage 
stamp
Designer: Maya Cholakova
Face Value: BC № 5162 – 1.50 leva
Date: 10.11.2014

тема: 20 години от установяване на дипло-
матически отношения между българия и 
суверенния малтийски орден – една пощенска 
марка
Художник: доц. илия груев
номинална стойност: бк № 5163 – 1.50 лв.
дата: 11.11.2014 г.

Theme: 20th Anniversary of the Establishment  
of Diplomatic Relations between the Republic  
of Bulgaria and the Sovereign Order of Malta –  
one postage stamp 
Designer: Ass. Prof. Ilia Gruev
Face Value: BC № 5163 – 1.50 leva
Date: 11.11.2014
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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: коледа 2014 – една пощенска марка
Художник: ралица николова
номинална стойност: бк № 5164 – 0.65 лв.
дата: 20.11.2014 г.

Theme: Christmas 2014 – one postage stamp
Designer: Ralitsa Nikolova
Face Value: BC № 5164 – 0.65 leva
Date: 20.11.2014 

тема: 1 000 години от беласишката битка, 
известна като битката при самуиловата крепост 
– блок с една пощенска марка
Художник: татяна Узунова
номинална стойност: бк № 5165 – 0.65 лв.
дата: 25.11.2014 г.

Theme: 1 000th  Anniversary of the Belasitsa Battle, 
known as the Battle at the Samuil’s Fortress –  
a  souvenir sheet of one postage stamp 
Designer: Tatyana Uzunova
Face Value: BC № 5165 – 0.65 leva
Date: 25.11.2014

тема: 100 години от освещаването на руската 
църква „св. николай Чудотворец” – една 
пощенска марка
Художник: мая стайкова
номинална стойност: бк № 5166 – 0.65 лв.
дата: 05.12.2014 г.

Theme: 100th Anniversary of Consecration of the 
Russian Church  “Saint Nikolas the Miracle-Maker” – 
one postage stamp
Designer: Maya Staykova
Face Value: BC № 5166 – 0.65 leva
Date: 05.12.2014

тема: 135 години александровска болница –  
една пощенска марка
Художник: теодор лихов
номинална стойност: бк № 5161 – 0.65 лв.
дата: 31.10.2014 г.

Theme: 135th Anniversary of Aleksandrovska 
Hospital – one postage stamp
Designer: Teodor Lihov
Face Value: BC № 5161 – 0.65 leva
Date: 31.10.2014

тема: 570 години от битката на народите край 
Варна – блок с една пощенска марка
Художник: майя Чолакова
номинална стойност: бк № 5162 – 1.50 лв.
дата: 10.11.2014 г.

Theme: 570th Anniversary of the People’s Battle near 
the City of Varna – a  souvenir sheet of one postage 
stamp
Designer: Maya Cholakova
Face Value: BC № 5162 – 1.50 leva
Date: 10.11.2014

тема: 20 години от установяване на дипло-
матически отношения между българия и 
суверенния малтийски орден – една пощенска 
марка
Художник: доц. илия груев
номинална стойност: бк № 5163 – 1.50 лв.
дата: 11.11.2014 г.

Theme: 20th Anniversary of the Establishment  
of Diplomatic Relations between the Republic  
of Bulgaria and the Sovereign Order of Malta –  
one postage stamp 
Designer: Ass. Prof. Ilia Gruev
Face Value: BC № 5163 – 1.50 leva
Date: 11.11.2014



каталог на българските пощенски марки издадени
BULGARIAN POST STAmPS ISSUED IN

тема: именити български художници: 
125 години от художника константин щъркелов 
(1889-1951); 125 години от художника николай 
райнов (1889-1954); 125 години от художника 
михаил кац (1889-1964); 125 години от 
художника иван лазаров (1889-1952) – серия  
от четири пощенски марки
Художник: проф. пламен Вълчев
номинални стойности: бк №№ 5167÷5170 –  
0.30 лв., 0.65 лв., 0.80 лв. и 1.00 лв.
дата: 05.12.2014 г.

Theme: Famous Bulgarian Artists: 125th Birth 
Anniversary of the Artist  Konstantin Shtarkelov 
(1889 – 1951); 125th Birth Anniversary of the 
Artist  Nikolai Rainov (1889 – 1954); 125th Birth 
Anniversary of the Artist  Mihail Kats (1889 – 1964); 
125th Birth Anniversary of the Artist Ivan Lazarov 
(1889 – 1952) – a set of four postage stamps 
Designer: Prof. Plamen Valchev
Face Values: BC №№ 5167 – 5170 – 0.30 leva,  
0.65 leva, 0.80 leva and 1.00 leva
Date: 05.12.2014

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

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

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

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

Варна, 9000 
ул. „Владислав“ 3 – 5
тел.: 052 65 90 88






