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ПАРИЧНА СИСТЕМА И МОНЕТОСЕЧЕНЕ 
НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ (1880–2021)

Един от основните символи на държавността е собствената национална парична единица. За-
това руският императорски комисар за новоосвободена България и председател на Съвета на Вре-
менното руско управление, княз Дондуков-Корсаков, подкрепя предложението на Временното уп-
равление на българската държава и подписва указ за създаване на българска национална банка 
още през 1879 г. 

Едно от първите и най-важни действия, които предприема ръководството на младата държава, 
е да определи името и вида на собствената си парична единица. Заедно с това започва и процесът 
на възстановяване на прекъснатото за около пет века българско монетосечене. Собствените пари, 
наред със знамето, герба и езика, са един от символите на национална идентичност. Затова още 
през 1879 г., непосредствено след създаването на Българската народна банка, на нея се поверява 
и отговорната задача да организира сеченето и печатането на собствените монети и банкноти. БНБ 
е изградена като модерна и ефикасно работеща структура. Множеството документи, съпровож-
дащи организацията на търговете за сечене на монети, разрешителните, както и качественият кон-
трол при разпространението и съхранението на парите, са на много високо ниво. Добре поддър-
жаният архив и яснотата в документите говорят за отговорността и сериозността, с която са се 
отнасяли към задълженията си служителите в банката по време на Княжеска и Царска България. 
В процеса на работа по тази книга прегледах томове документи и много запазени артефакти, за да 
получа максимално пълна и сравнително точна картина на монетосеченето на една страна, вър-
нала се в естествената си европейска среда след близо 500 години отсъствие. От научна гледна 
точка това е оптималната позиция за започване на едно изследване. Бихме били несправедливи 
пред историята обаче, ако се ограничим само с техническото събиране и цитиране на документи 
и факти. Защото ще пропуснем героичните усилия на шепа патриоти, захванали се да градят дър-
жава от нищото, противопоставяйки се на вмешателствата от страна на Великите сили и постиг-
нали за кратко изключителни резултати. Днес живеем с илюзията, че динамиката е невероятна, че 
всичко става все по-бързо и по-бързо. Всъщност трябва с горчивина да признаем, че всичко, което 
се променя, е основно в сферата на технологиите, но не и в същността на човека, в морала и в 
ентусиазма му, в постигането на крехкото равновесие, на хармонията между него и околния свят. 
Преди повече от век, само за броени месеци и години „строителите на съвременна България” про-
ектират и реализират модерната финансова политика и монетосеченето на една млада държава в 
духа на предвоенна Европа.  

Навлизайки в периода на социализма, изведнъж установяваме липсата на множество доку-
менти, както и откриваме други такива с гриф „секретно“, който и до днес стои на някои от тях. 
Това ги прави недостъпни за изследователите и не позволява да бъдат напълно изяснени редица 
факти и процеси, свързани с историята на съвременното българско монетосечене. Причините за 
възникване на част от съвременните митове и легенди е именно липсата на официална информа-
ция от БНБ и Монетния двор за много от казусите. Липсата на обяснения в каталозите на БНБ и 
непълната и незадоволителна информация от други автори по въпросите за пробните монети, об-
разците, грешките, фалшификатите и хибридните монети, допълнително само подклажда тези ис-
тории. 

Колкото и парадоксално да изглежда, именно в съвременната българска нумизматика се крият 
много тайни, неясноти и дългогодишни спорове, решения на които все още няма. Оказа се, че 
освен много информация, в пространството, обитавано от феновете на българските монети, има и 
много дезинформация. Легенди за мистични сечения на редки и невиждани до днес монетни проби 
и куриози се носят и напластяват в трудно преодолимо тресавище. Хилядите легенди и красиви 
истории, които се разказват от колекционери нумизмати, звучат добре, но често пъти неправдо-
подобно. Някои от въпросите, които задаваме, остават без логичен отговор. Това затвърди убеж-
дението ми, че е време някой да провери, анализира и докаже или отрече тези истории и легенди. 
От години съществуват въпроси като: Защо монетите от 1916 г. са толкова редки? Защо е сечен 
сантим през 1887 г.? Защо златните монети от 1912 г. са в перфектно качество, а тези от 1894 г. – 
не? Какви са монетите от 1923 г. – Бирмингам? В официалните източници не е публикувано нищо 
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или почти нищо, а в средите на нумизматите се разпространяват истории, превърнали се в легенди. 
Тези неясноти, както и липсата на лекционни курсове, посветени на историята на парите и моне-
тосеченето на съвременна България, стимулираха желанието ми да напиша тази книга, от която 
се нуждае не само българската наука, но и всички, които се интересуват от един от символите на 
страната ни и свързаната с него национална политика през изминалите 140 години. 

В ежедневната ми работа като създател и директор на дирекция „Злато и нумизматика” в Първа 
инвестиционна банка, при многобройните ми срещи и разговори с клиенти от цялата страна уста-
нових, че мнозина от нашите сънародници не познават посланията и символите, заложени в бъл-
гарските монети. Иконографските композиции, образите и легендите остават като далечна реми-
нисценция на почти забравени, често неразбрани или криворазбрани събития и хора, като не-
нужни и несвързани пряко с живота ни реликти. А монетите са едни от най-точните носители на 
информация. Те са отражение на икономическите и политическите условия в държавата, на ней-
ната култура. Този който може да „чете” по тях може да направи изводи и констатации, скрити от 
официалните летописци. Затова всичко, писано досега и свързано с монетосеченето на България 
след Освобождението, беше прегледано и внимателно анализирано. 

Целта ми беше това изследване да представи на читателя една безпристрастна картина на съв-
ременното българско монетосечене, изчистена от фолклора на обикновените търговци и събирачи 
на монети. Да предостави нови научни тези, подкрепени с документи и снимки. Всяка една от 
частите на книгата анализира подробно периодите, през които минава българското монетосечене 
в исторически план: от Княжеството и Третото българско царството през социализма до Републи-
ката. За първи път всички монетни образи, личности и хералдика са описани, разяснени и прид-
ружени с историческа справка. Ще откриете монети, които не са публикувани до момента, както 
и отговори на много въпроси, премълчавани досега. В книгата се публикуват и коментират за 
първи път ценни снимки на документи от българските държавни архиви. За начинаещия нумизмат 
ще бъде много по-лесно да научи и разбере символиката, логиката и да усети красотата на малките 
пластики, наречени монети. Вярвам, че тази книга ще помогне на колекционерите да изградят 
една по-пълна и стойностна колекция и да ги предпази от все по-ширещите се „уникати фалши-
фикати”. Публикацията ще бъде много полезна и за студентите от различни финансови и иконо-
мически специалности, ще им помогне да усетят пулса на икономиката, отразен в монетосеченето 
на България. 

Книгата, заедно с подробния каталог на българските монети, не е предназначена само за фи-
нансисти, историци, нумизмати, колекционери и други, свързани с тематиката специалисти. Тя е 
за всеки, който иска да научи нещо ново и интересно по въпроса за съвременното българско мо-
нетосечене, да види българската политическа и икономическа история, отразени в миниатюрни 
късчета метал. 

От автора 
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На първо място трябва да отдам дължимото на идеята на Николай Цветанов да се реализира 
този мащабен проект. Той не е авторска приумица или плод на случайна амбиция. За неговата реа-
лизация Цветанов предостави не само колекцията си, събирана в продължение на десетилетия, но 
и специализирана техника за документиране на монетите, както и много от своето изключително 
ангажирано време. Той спонсорира изцяло авторските проучвания и всички процеси, свързани с 
издаването на уникалната луксозна книга, посветена на 130-годишнината от началото на съвре-
менното българско монетосечене. Работата ми, свързана с документите от архивите на БНБ, Ми-
нистерството на финансите и Централния държавен архив, започнала още преди 10 години, би 
била невъзможна без подкрепата на тогавашния председател на Държавна агенция „Архиви“, 
проф. Георги Бакалов и активното съдействие на неговия заместник, Пламен Георгиев-Крайски. 
Светла да е паметта на тези двама родолюбци, учени и изследователи, дали много на България.  

Благодаря и на Учителя си в нумизматиката, проф. д-р д.ист.н. Иля Прокопов, който ме научи 
не само да разчитам монетите, техните символи и легенди, но и да подреждам сложния пъзел на 
икономическата история от множество, разпръснати във времето, в архивите и в човешката памет, 
често фрагментарни документи и спомени. 

Ценна информация, относно историята и развитието на технологиите в Българския монетен 
двор, ни предоставиха неговите дългогодишни служители, братята Иван и Геро Герови. Те ни въ-
ведоха в една своеобразна мисловна лаборатория, в която достъп имат само малцина, посветени на 
нумизматиката. 

Задължена съм и на Инес Лазарова, експерт в дирекция „Емисионно-касова“ на БНБ, за задъл-
бочения, професионален прочит на написаното.  

Екипът на ВУЗФ, с който работя от няколко години като хоноруван преподавател, даде финален 
тласък за създаването на тази книга. Поканата на доц. Григорий Вазов да се хабилитирам като до-
цент е изключителна чест за мен, тъй като именно във ВУЗФ видях да се прилагат и спазват светов-
ните стандарти за висше образование, за творческа среда, стимулираща не само изявата и развити-
ето на студентите, но и на техните ментори. И, както често се случва, най-накрая идва името на 
човека, който е най-тясно свързан с процеса на моето научно развитие и израстване, който го подк-
репя от самото начало и който за мен е неизчерпаем източник на идеи и знания в областта на съвре-
менната икономическа наука – благодаря на проф. Виржиния Желязкова, че беше до мен през 
всички етапи до издаването на тази книга. Вярвам, че ще споделяме още много творчески проекти, 
които ще допринасят за все по-високото качество на образованието и научно-изследователската 
дейност във ВУЗФ. 
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ПАРИЧНА СИСТЕМА И МОНЕТОСЕЧЕНЕ  
НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ ОТ 1880 ДО 1906 ГОДИНА 

 

Икономическото развитие на българските земи в рамките на Османската империя протича при 
обичайните условия, характерни с обща изостаналост и догонване на водещите икономически сили 
в Европа. Особеното за териториите, населени изцяло или преобладаващо с българско население, е, 
че те се развиват като компактна зона в собствената си историко-географска среда, в една своеоб-
разна естествена цялост. Макар и под чужда власт, българските земи запазват специфичната си кул-
тура и ползват старите традиции и комуникации от доосманския период. Голямо значение за нивото 
на развитие на българите има и географското местоположение – в северозападната част от импери-
ята, изцяло на европейска територия със северна граница реката Дунав, която по онова време е най-
важният канал за навлизане на европейското влияние във всички сфери на живота. Първите приз-
наци на активизиране на парично-стоковите отношения в българските земи се наблюдават през вто-
рата половина на XVIII век. Те са пряко свързани с увеличаването на градското население, съставено 
предимно от производители, занаятчии и търговци. Броят на занаятчиите се увеличава и постепенно 
стоковото производство измества ишлемето и изпълнението на бройка и модел по точно зададена 
поръчка на клиента1.  

Ролята на парите се засилва с възникването на паричния капитал. Този процес предшества с ня-
колко века появата на реалните капиталистически отношения. Мощен катализатор за ускоряване на 
процесите в Османската империя стават сключените търговски договори с Англия и Франция. Те 
довеждат до премахването на нарядните доставки през 1842 г. и ограниченията за износ на стоки, 
което се отразява пряко на икономиката в българските земи. Създават се благоприятни условия за 
свободна търговия със селскостопански произведения. Друг мощен фактор за развитие се явява же-
лезопътният транспорт. През периода 1866–74 г. са построени първите ж.п. линии: Русе – Варна и 
Цариград – Пловдив – Белово2. Установяването на парично-стоковите отношения протича успо-
редно с разпадането на традиционната организация на производство – задругата по селата. Засилва-
нето на промишленото производство от своя страна води до повишаване на конкуренцията. Общото 
ниво на развитие е на степента, достигната от повечето европейски аграрни страни, но доста под 
това на Чехия и Германия, където индустриалният преврат е вече завършен3. 

В периода 1730–50 г. основната монета, която обслужва пазара, е грошът. През него се изчисля-
ват данъци, налози, такси, глоби и др. Тогава той тежи 5,5 драма = 1/400 от оката. Има в състава си 
2/3 чисто сребро. През 1774 г. грошът вече тежи 4,5 драма с проба 500/1000. Курсът му към франка 
през 1768 г. е 1 грош = 5 франка. Бързите инфлационни процеси в империята, обаче, още през 1775 
г. го приравняват само на 3 франка. Любопитна подробност е, например, липсата на всякаква логика 
при фалшифицирането на грошовете. Фалшификацията на монети е широко разпространена по 
онова време. Особеното е, че често фалшификаторите слагат повече сребро от това, което се съ-
държа в оригиналните грошове. Така в монетната циркулация участват успоредно оригинални, фал-
шиви и чуждестранни монети, което поражда множество обменни курсове4. Турският грош след 
проведената парична реформа от 1840–42 г. вече съдържа реално около 1 г чисто сребро. Съгласно 
тогавашното съотношение между цените на златото и среброто (1:16) то означава равностойност от 
0,062 г злато5.  

Монетната маса, обслужваща пазара в периода веднага след възстановяване на българската дър-
жава, може да се характеризира като пъстър поток от разнородни пари. На първо място като обем 
са заварените от времето на Османската империя златни, сребърни, билонови и медни монети от 
всевъзможни номинали. От средата на XIX в. в империята се възприема биметалната парична сис-
тема6. При нея съотношението (ажио) злато/сребро е 1:15. Основната парична единица е турската 
лира, която е базирана на 7,216 г и проба 916,6/1000. След Освобождението, успоредно с турските 

                                                            
1 Л. Беров. Икономическото развитие на България през вековете. София 1974, с. 64–65 
2 Пак там, с. 66–69 
3 Пак там, с. 73–82 
4 Л. Беров. Курс по стопанска история на България. Варна 1964, с.75 
5 Л. Беров. Стопанска история. София 1999, с. 325 / бел. 1 
6 К. Христов. История на българските книжни пари. София 2005, с. 13 
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монети, и руската рубла става официално платежно средство7 на територията на днешна България. 
По думите на единствения изследовател на паричната система в България от Освобождението до 
Втората световна война, Кирил Неделчев, „Сметките на държавата и на всички държавни учрежде-
ния се водеха в французки франкове и в сантими. Монетите на страните от латинския монетен съюз 
се приемаха за равни на френския франк, а тези на останалите страни се тарифираха, като за всяка 
съществуваше определен курс в французки франка. Така напр., руската рубла се приемаше отначало 
по курс 4 французки франка”.8 

За осъществяването на първото българско монетосечене след възстановяването на българската 
държава е необходимо първо да се изградят институциите, способни да реализират тази изключи-
телно важна и сложна задача. Подготовката започва, веднага след като начело на временната управа 
застава Императорският руски комисар в България. Като се следва готовият управленски план и без 
никаква загуба на време, е създаден Съвет за управление при Императорския руски комисар в Бъл-
гария. Той се явява висш орган на властта в освободените след Руско-турската война от 1877–78 г. 
български земи. Съветът се ръководи пряко от Императорския руски комисар в България и е вре-
менна институция. Основната цел на съвета е да подпомогне създаването и утвърждаването на дър-
жавното устройство на страната. Съветът се състои от 7 отдела, които обхващат всички сектори на 
обществено-политическия живот: вътрешни работи; финансов; съдебен; за просвета и духовни дела; 
военен; за пощи, телеграфи, пътища, обществени работи и канцелария за общи работи и за дипло-
матически връзки със специално статистическо бюро.  

Основната институция, която следва да поеме организацията на новата финансова система на 
България, е националната банка. Знаейки важността на тази стратегическа институция, временното 
управление се заема да я изгради с предимство. От 16 декември 1878 г. датира „Записка на Финан-
совия отдел при Съвета за управление при Императорския руски комисар в България по въпроса за 
учредяване на Банка в София”. Без никаква загуба на време се изготвя проект за Устав на Българс-
ката народна банка (БНБ). Проектът е утвърден от княз Дондуков-Корсаков още на 6 януари 1879 г. 
На 25 януари 1879 г. е създадена БНБ. Една от главните цели е тя да се яви като регулатор в търгов-
ските взаимоотношения. Още преди приемане на закона от 4 юни 1880 г. за първите емисии българ-
ски монети БНБ поръчва в Бирмингам изработването на проби за бъдещите медни монети. Тъй като 
етапът е много ранен и не е преминала дискусията в НС за името на българските пари, поръчката в 
Бирмингам е за „сантими”.9 По това време, поради факта, че все още няма установена със закон 
национална валута, бюджетът на Княжество България се съставя във френски франкове и сантими. 
Предполага се, че именно тогава, в периода 1879–1880 г., франкофоните и проевропейски ориенти-
раните прослойки от политическия елит въздействат върху БНБ поръчката за пробите да бъде в 
сантими.10 Стремежът към по-бърза европейска интеграция подтиква привържениците на европейс-
ките названия на националната валута и нейните подразделения да спечелят благоволението на 
княза. Заедно с поръчката за пробната монета САНТИМ те уреждат възлагане и на бронзов медал с 
образа на княз Александър I Български (Батенберг). Пър-
вият български владетел след Освобождението е немски 
аристократ, избран от Великото народно събрание през 
1879 г. Реверсът на медала е идентичен с реверса на мо-
нетата 10 САНТИМ. 

 Неизбежно е първите проекти за българска монета да 
са силно повлияни от външни фактори. Това в пълна сила 
важи и за първата пробна медна монета САНТИМ. В ико-
нографията виждаме и потвърждение за първоначалните 
опити и търсения. Налице са надписи на кирилица на но-
минала и държавата, но също и френската дума „еssai”, 
изписана на латиница, за да се означи, че монетата е 
проба. Освен това, независимо че номиналът е изписан на 
кирилица, той е пряка транскрипция на френската дума 

                                                            
7 Л. Беров. Курс по стопанска история на България. Варна 1964, с. 100 
8 К. Неделчев. Паричното дело в България 1879-1940, София 1940, с. 12 
9 Джеймс Макай. Как да колекционираме монети. София 2009, с. 93 
10 Мнението е на експертът в БНБ г-жа Инес Лазарова, която е и консултант на Д. Макай в частта му за Бъл-

гария.  
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за стотин(ка). В каталога на тази книга е представена отлично запазена монета „10 САНТИМ” от 
колекция „Цветанов”.  

Важно е да отбележим, че след влизането в сила на „Закон за правото на резане на монети в 
Княжеството” през юни 1880 г., съгласно чл. 18, всички финансови операции и документи на дър-
жавни и обществени учреждения, както и на гражданите в България се съставят и извършват в лева 
и стотинки. Плащанията се извършват основно със сребърни пари или с банкноти, обменяеми в 
сребро. Със златни монети се уреждат само митническите сборове и международните плащания. 11 

Освен голямата бързина и компетентните действия на Съвета и назначените от него служебни 
лица по организиране на банката се вижда и много активното участие на граждани и общественици. 
Особено впечатление прави списъкът с имената на български обществени и политически дейци, на 
които да бъде предоставен за обсъждане Проекта за Устав на Българската народна банка. Сред име-
ната фигурират Тодор Икономов, Григор Начевич, Иван Евстратиев Гешов, Йоаким Груев, Петко 
Каравелов и други видни общественици. Високата гражданска отговорност и грижата за обществе-
ния интерес се усещат навсякъде в писмата, предложенията и бележките на плеяда достойни бъл-
гари по повод проекта.  

Обект на бурни дискусии е и наименованието на бъдещата българска валута, символите и ико-
нографията. Ясно се открояват две основни групи: привърженици на буквалното приобщаване към 
европейските наименования и символика и радетели за ярко българско звучене на новите пари. Сред 
първите е и бъдещият министър-председател Ст. Стамболов, който държи валутата да се нарича 
франк, с подразделение сантим, за да е разпознаваема и лесна за употреба по целия свят. В другата 
група, оглавена от Й. Ковачев и А. Цанов, са категорични, че валутата трябва да има българско 
название и символи. Надделяват привържениците на чисто българските имена и символи. Традици-
ята от онова време е валутите да получават категорични имена като корона, суверен, марка и пр., 
които директно да внушават респект и недвусмисленост, както за емитента, така и за стойността. За 
младата българска държава лъвът е особен символ на стремежите за идентичност. Лъвът е царствен 
и смел, неговото изображение е на старите символи и върху знамената на националноосвободител-
ната борба. За да се покаже окончателно, че борбата за независимост е приключила, е избрано името 
на националната валута да е лъвът (левът), разделен на 100 части, наречени стотинки. По това време 
България влиза в Латинския монетен съюз, приема стандартите му и изравнява българския лев с 
френския франк. 

Едно от първите действия на новосформираната Българска народна банка е да започне проучване 
за отсичане на сребърни и златни монети. Информацията за това се съдържа в протокол на Минис-
терския съвет (МС), с който се взема решение за отсичане на монети в Русия12. Документът е от 24 
юли 1880 г. и в него се съобщава за готовността на руското правителство да изпълни отсичането на 
сребърни и златни монети в следните количества:  

Сребърни монети – 4 000 000 двуфранкови13, (т.е. 2 лева) 3 000 000 еднофранкови (т.е. 1 лев) и 3 
000 000 полуфранкови (т.е. 50 стотинки). За това количество сребърни български монети са били 
необходими 2558 пуда чисто сребро14 или 41 900,04 килограма метал. Златни монети – 200 000 два-
десетфранкови (т.е. 20 лева) и 200 000 десетфранкови (т.е. 10 лева), за които ще са нужни 7 пуда и 
5 фунта чисто злато15. Тоест за златните монети са били необходими 116,7075 килограма чист метал. 
Впоследствие обявените количества се променят, като тиражите не се насичат изцяло. 

Поради технически проблеми монетният двор в Русия не може да поеме отсичането на медни 
монети. Поради тази причина МС постановява, преди да се поръчат сребърните монети, да се уста-
новят първо тарифите за стойността на среброто, а за медните монети да се даде обява и се проведе 
конкурс „...между разни компании”. Още на 30 август 1880 г., МС взема решение за провеждане на 

11 К. Неделчев, цит. съч., с. 15. 
12 Българска народна банка. Сборник документи Том Първи 1879–1900, с. 84–85 
13 Съгласно стандартите на Латинският монетен съюз всички страни секат монети с еднакъв номинал, но но-

сещ името на националната валута. В случая става дума за левове – 2, 1 и 50 ст., които са с абсолютно същите 
параметри (тегло, съдържание и качество на злато и сребро в монетата) като френските франкове и сантими. 

14 Пуд е руска мярка за тегло. Един пуд е равен на 16,38 кг. 
15 Един фунт е равен на 0,4095 кг. 
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конкурс за отсичане и на медни монети16. Постановява се публичният конкурс да се обяви чрез офи-
циалните вестници на европейските държави. Търгът да се проведе в София. Уточняват се други 
важни детайли, между които е и условието на изпълнителя да се заплати в злато, а също така къде 
и на какви партиди да се доставят монетите и пр. Същата година на 28 ноември БНБ изпраща своя 
оферта17 до МФ “...за направа на медни монети” с номинална стойност от 2 100 000 франка. Опре-
делено е съставът на монетите да бъде “... 95% чист бакър, 4% калай и 1% цинк”. От тях 15 000 000 
броя по 10 стотинки с номинална стойност 1 500 000 франка, с диаметър 30 мм и тегло 10 г; 
10 000 000 броя по 5 стотинки с номинална стойност 500 000 франка, с диаметър 25 мм и тегло 10 
г; 5 000 000 броя по 2 стотинки с номинална стойност 100 000 франка, с диаметър 20 мм и тегло 2 г. 
Времето за предаване на цялото количество отсечени медни монети се определя на 12 месеца от 
деня, в който се подпише споразумението на Княжеското правителство с правителството на държа-
вата, в която ще се отсекат монетите. Половината от сумата за извършване на услугата трябва да се 
преведе в срок от 6 месеца, а другата половина – до изтичането на срока от 12 месеца. За облекчаване 
на приема и ускоряване на сроковете процесът по предаване – приемане на монетите трябва да стане 
в количества, които Министерство на финансите ще укаже, и в следните градове на Княжеството: 
Видин, Лом – Паланка, Рахово, Никопол, Свищов, Русчук, Тутракан, Силистра и Варна. Предвидено 
е дори БНБ да ускори предаването на монетите за употреба много по-рано от записаното в договора. 
Стойността на услугата за отсичане на медните монети в размер от 2 100 000 франка е “... Княжес-
кото правителство да заплати на Българска народна банка без никакви други разноски по 32,60 
златни франка за 100 франка медни монети или за цялото количество общо 684 600 златни франка”. 
Всички дейности по отсичането на най-масовите и най-употребявани от народа медни монети про-
тичат с абсолютна прозрачност и при строго спазване на закона и моралните норми. Единствената 
конфиденциалност виждаме в пасажа „...Способът на плащането ще се определи частно между Ми-
нистерство на Финансите и Българска Народна Банка”. 
Подписите под офертата за отсичане на медните мо-
нети са на директора на БНБ Георги. К. Желязкович и 
на контрольора П. Икономов. За трите нови български 
медни монети са изготвени художествените проекти, 
включващи иконография, символи, семантика, посла-
ния, номинали. Моделите, по които се предвижда да се 
отсекат монетите, се намират в Министерство на фи-
нансите. 

Съвсем разбираеми са вълненията и нетърпението на българите да имат колкото се може по-
скоро свои собствени пари. С най-голяма сила това се отнася за медните монети, които ще стигнат 
до джобовете и на най-бедните прослойки. Едрите сребърни и златните монети са предназначени за 
по-сериозни сделки. Голяма част от населението никога не се докосва физически до златните левове. 
По спомени на съвременници с една сребърна монета от 50 ст. от периода преди Първата световна 
война е могло да се купи агне и след като се изяде да се продаде обратно кожата и така да се възс-
танови значителна част от сумата. Новите български монети, отсечени от чист метал според изиск-
ванията на Латинската конвенция, заместват нископробните и инфлационни османски монети, обс-
лужващи пазара. В най-голяма степен това е важно за функционирането на дребния пазар, който 
обслужва ежедневните нужди на населението. Именно медните монети от 2, 5 и 10 стотинки са ос-
новният мотор на този пазар. Затова и събитията около тяхното производство и пускане в действие 
са отразени с такива подробности в документите от онова време. В „Рапорт от комисията по разг-
леждане на офертите за отсичане на български медни монети до министъра на финансите18“ се съ-
общава, че на 29 ноември 1880 г. от 18.30 до 23 часа комисията по разглеждане на офертите в пълен 
състав: председател И. Цанов; членове: Михаил Константинов Сарафов и Иван Недялков Бакалов; 
член-секретар Иван Д. Ташев, се събира за да се проучат офертите. Комисията има за задача да се 
произнесе коя е най-изгодна за правителството. На следващия ден, 30 ноември 1880 г., комисията 
отново се събира в една от залите на Министерството на външните работи. В 12 часа в присъствие 
на конкурентите и на служебни лица, председателят И. Ценов отваря пристигналите оферти. Те се 
прочитат в хронологически ред, както е видно от протокола на заседанието, което завършва в 15 

                                                            
16 Българска народна банка. Сборник документи Том първи 1879–1900, с. 87 
17 Пак там, с. 91 
18 Българска народна банка. Сборник документи Том Първи 1879–1900, с. 92–95 
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часа. Разгледани са 8 оферти и две телеграми. Има и девета оферта която е предадена в Министер-
ството на финансите, но не е отворена, защото е пристигнала след публичното заседание на коми-
сията. В хронологически ред подадените оферти са: 

1. Оферта от A. Allard, директор на Белгийския монетен двор в Брюксел. Господин A. Allard
предлага монетите да се отсекат в поверения му монетен двор и да ги предаде в един от следните 
градове, като за всеки град има отделни цени. Брюксел – 598 500 франка, Виена – 661 500 франка и 
Букурещ – 703 500 франка. С телеграма г-н A. Allard съобщава, че приема да предаде монетите във 
Варна, ако му се заплати за транспорт по 12 сантима на килограм. С това крайната цена на монетите, 
отсечени в Брюксел, излиза 623 700 франка; 

2. Оферта от господата „James Watt & Cie”. Офертата, която не е направена, съгласно всички
условия на търга, предлага монетите да се предадат във Варна на цена от 585 000 франка; 

3. Оферта на Българска народна банка. Описана по горе в пълнота, като стойността за отси-
чането на монетите е 684 600 франка; 

4. Оферта от господин Йосиф Познански от Петербург. Според тази оферта монетите ще се
отсекат в Брюкселския монетен двор и ще се предадат на гарата в Брюксел за сумата от 680 500 
франка, като Българското правителство предварително трябва да заплати 9000 франка за направата 
на естампилите19;  

5. Оферта от господата „Ralph Heaton & Sons”, Бирмингам. Монетите ще се отсекат в монет-
ния двор на фирмата като крайната цена за отсичането на им е 543 270 франка. Монетите ще бъдат 
доставени в пристанищата Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Русчук и Варна; 

6. Оферта от господата „Schöller & Cie”, Виена. Монетите ще се отсекат във Виенския монетен
двор за сумата от 712 950 франка; 

7. Оферта от господата „Jorsch & Söhne”, Виена. Монетите ще се отсекат във Виенския моне-
тен двор за сумата от 753 984 франка и ще бъдат доставени във Видин; 

8. Оферта от господата „Ludwig Löwe & Cie”. Според тази оферта монетите ще се насекат в
разстояние на 2–3 месеца и ще се предадат във Варна20. 

Освен посочените по-горе оферти са получени и следните две телеграми: 

1. Телеграма от господата „L. Y. Enthoven & Cie”, Хага. Монетите ще бъдат отсечени в Хам-
бургския монетен двор на цена от 754 000 франка; 

2. Телеграма от господата „Basse Salve”, Алтона. Крайната цена за отсичане на монетите спо-
ред телеграмата е 750 075 франка. 

Комисията не разглежда телеграмите, защото ги счита за оферти, които не отговарят на услови-
ята на обявения търг от Министерство на финансите. От гореспоменатите осем оферти тези под №1, 
2 и 4 комисията разглежда като несериозни, защото нямат гаранция по условие ІХ от търга. Измежду 
останалите оферти комисията препоръчва №5 и 8, които са по-изгодни за правителството. Решени-
ето по избора на една от двете оферти комисията оставя на министъра на финансите. Избрана е 
фирмата „Ralph Heaton & Sons” от Бирмингам, Великобритания. 

Изготвен е договор между правителството на Княжество България и фирмата „Ralph Heaton & 
Sons” за отсичане и доставка на медни монети21. Договорът е изготвен и подписан в два екземпляра 
в София на 5 декември, стар стил, 1880 г. Затова монетната емисия е с реалната година на отсичането 
на монетите, т.е. – 1881 г. От страна на Княжество България договорът е подписан от министър-
председателя и министър на финансите Петко Стойчев Каравелов и от министъра на външните ра-
боти Н. С. Стойчев. Монетите са изработени съгласно закона, гласуван от Народното събрание на 
Княжество България и обнародван с указ на княз Александър І Български (Батенберг) от 27 май 1880 
г. (нов стил 9 юни 1880 г.) под номер 229. Предмет на договора са 30 000 000 броя монети от сплав: 
мед 95%, калай 4% и цинк 1%. Тиражът е: 15 000 000 броя по 10 стотинки; 10 000 000 броя по 5 
стотинки и 5 000 0000 броя по 2 стотинки. Теглото съответно е: 10 г за монетите от 10 стотинки, 5 г 
за 5 стотинки и 2 г за 2 стотинки. Диаметрите: 30 мм за 10 стотинки, 25 мм за 5 стотинки и 20 мм за 

19 Estampille, фр. – печат; матрица за отсичане на монети. 
20 В протоколите не е отбелязана цената предложена от „Ludwig Löwe & Cie”. 
21 Българска народна банка. Сборник документи Том Първи 1879-1900, с. 95-97 
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2 стотинки. Тиражите на монетите са спазени с изключе-
ние на 2-те стотинки, които са отсечени в тираж 4 996 345 
броя или с 3655 броя по-малко. И днес тези, които вземат 
в ръцете си медна монета от 1881 година, могат да видят 
надписът „HEATON” изписан с дребни букви долу, под ве-
неца от страната на номинала.  

 

Особен колорит на събитието около първите 
български монети придават представените препо-
ръки на участниците в конкурса, сред които виж-
даме две, издадени под егидата на краля на Италия 
Виктор Емануил II. Едната е от кралската канце-
лария, а втората от името на Ордена Св. Св. „Мав-
риций и Лазар”, чийто Велик майстор е кралят. 

Те са дадени на Ралф Хийтън и синове („Ralph 
Heaton & Sons”) в потвърждение на задоволство 
от извършената от тях работа. Държавният секре-
тар по финанси, търговия и външни отношения 
на държавата Хаити също е изпратил своята пре-
поръка на британската фирма. 

Независимо от 
приетото наименова-
ние на българската 
валута и отсечените 
вече медни и сре-
бърни монети с наи-
менование „лев” Сте-
фан Стамболов не се 

отказва от идеята си за френски имена на парите. В периода непосредс-
твено след Съединението през 1885 година, когато дипломатическите 
отношения с Русия са скъсани, групата привърженици на европейските 
названия на валутата добива сили и отново се активизира. Начело на 
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тази група е Стамболов, който е категоричен, че на България е нужна разпознаваема и конвертиру-
ема валута, която да я доближи до европейските народи. След няколко години, когато става пре-
миер, той отново се разпорежда да се подготвят пробни монети сантими. Но по-важни дела отнемат 
вниманието му и въпросът не е повдиган отново. Освен това левът и стотинките вече са се утвър-
дили в българското общество и връщането назад е много трудно. Особеното при втория проект е 
промененият венец около номинала, в който е включена и дъбова клонка, а надписът ESSAI е изпи-
сан под ъгъл вляво от годината. В колекция „Цветанов” присъства отлично запазен екземпляр от 
тази рядко срещана монета. 

Повишеният колекционерски интерес към тези изключително интересни монети, а също и лип-
сата на информация, довеждат до раждането на някои легенди. Една от тях е съществуването на 
сребърна монета от 10 САНТИМ. Възможни са няколко предположения по този въпрос. В своите 
изследвания на съвременното българско монетосечене Н. Цветанов достига до следните възмож-
ности: наличие на сребърна монета 10 САНТИМ не е възможно поради липсата на всякаква логика 
по съотношението между метал и номинал. Сребърна монета с обема на сантимите би имала номи-
нал около 2 лева при тегло 9–10 грама. Освен това пробната монета би следвало да е ФРАНК, а не 
сантим. Другото предположение на Н. Цветанов е свързано с възможността късен фалшификат на 
монета от 10 САНТИМ, отсечена от алуминий или бяла сплав, да е видяна от недобре квалифициран 
колекционер и той да е предал неправилна информация за видяна една единствена сребърна монета. 
До настоящия момент няма проверени данни, документи и снимки на подобна монета. 

Иконографският модел на първите български монети е взет наготово от вече традиционните ев-
ропейски пари. Най-силно влияние при оформянето му имат монетите на Франция и Белгия. Освен 
общоприетите европейски символи като корона, кръст, копие, знаме и щит, използвани за изработ-
ването на българския герб, са използвани и символи, които имат дълбоки исторически корени. Нап-
ример житният клас22 е изобразен още през VI–IV в. пр. Хр. върху монети на Селимбрия, Про-
понтида; Метапонтум, Лукания; Гела, Сицилия; Аускулум, Апулия и др.  

Като венец го виждаме 
върху главата на богинята Серес23, 

а като атрибут - в ръцете й. 

22 Житно зърно, китка от житни класове и изобщо символ, свързан с основната зърнена култура, срещаме в 
много монетосечения на страните от Средиземноморския регион от 6 в. пр. Хр. до 2–3 в. 

23 Серес, позната и като Деметра е богиня на растящото зърно, на земеделието, на житото, носител и покро-
вител на плодородието. 
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Розата е изобразена още през V в. пр. Хр.  
на монети на о-в Родос и гр. Миласа в Кария; гр. Сардес в Лидия. 

Дъбовата 
клонка като сим-
вол води началото 
си от почитането 
на Зевс в Додона, 
Епир, където е 
символ на големия 
храмов комплекс, 
разположен във 
вековна дъбова гора. Символът се 
среща върху монети на Епир, на 
македонските царе, градове и об-
ласти.  

Навлизането на новите българ-
ски медни монети на пазара пре-
махва един много опасен дефицит 
на дребни ежедневни пари. Всички, които са виждали тези красиви монети, вероятно са забелязали 
колко дълго са били в употреба. Трудно е да се намерят екземпляри в отлично и много добро физи-
ческо състояние. Почти невъзможно е да се открият нециркулирали монети. Така че, независимо от 
огромния им тираж, те остават особено ценни за колекциониране, когато са много добре и отлично 
запазени. Но насищането на пазара само с медни монети не е достатъчно. На България са необхо-
дими и собствени сребърни монети. Монетната маса, която участва в циркулацията е разностранна. 
Сделките са сложни, защото българите ги изчисляват и преизчисляват през турски, руски и евро-
пейски сребърни монети по различни курсове. През периода, предхождащ утвърждаването на но-
вата българска валута, реално всички разплащания в България са кешови, а не банкови. За стабили-
зиране на банковата система и уреждане на по-големи сделки са нужни и по-големи номинали. В 
този наистина важен момент се отсичат и първите български сребърни монети с номинал 1 и 2 лева 
от 1882 г. Това са и първите български монети с врязан 
надпис на гурта. При тях може да се види и един от пър-
вите куриози на гурта. Надписът „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛ-
ГАРIЯ” е изпълнен от гравьорите с ползваната тогава в 
Русия латинска буква „И”=„I”, защото монетите са отсе-
чени в Санкт Петербург съгласно договорка между двете 
страни. Съдбата на тези първи истински пълноценни български сребърни левове е подобна на мед-
ните стотинки. Те са използвани от населението с изключителен интензитет. Поради това и сред тях 
трудно се откриват нециркулирали и отлично запазени екземпляри.  

Картината на новите български монетни номинали все още остава непълна. Липсва сребърна мо-
нета с малък номинал. Скоро на пазара се появява и първата сребърна монета от 50 стотинки, емисия 
1883 г., с назъбен гурт. Една година по-късно, през 1884 г., се появява и най-голямата сребърна 
монета от 5 лева, вече с правилен надпис на гурта „БОЖЕ 
ПАЗИ БЪЛГАРИЯ”. Процесът на очистване на циркула-
ционната среда от чужди монети е продължителен и съ-
пътстван от редица трудности, особено в периода преди 
Съединението от 1885 г. За да се опитаме да разберем 
поне отчасти какво е било състоянието на този определящ 
за младата държава проблем, можем да хвърлим поглед към запазените документи от онова време. 
В изложение от управителя на БНБ до министъра на финансите върху монетния въпрос в България 
намираме информация за действията на българското правителство по решаване на задачата24. От 
1881 до 1887 година протича систематичен процес на подготовка за окончателното въвеждане на 
българската валута. В борбата за осъществяването на монетното единство в Княжеството следва 
първо да се прочистят остатъците от монетната система на Турция и старите европейски монети. В 

                                                            
24 Българска народна банка. Сборник документи Том Първи 1879-1900, с.356-373. 
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обръщение, наред с турските бешлици, алтълъци, ирмилици, мангъри и пр., са и европейски сре-
бърни монети, сред които и старинни монети, толкова износени, че е трудно да се познае от коя 
държава са отсечени. Преценката за тях е ставала само по форма и тегло. По време на Руско-турската 
война от 1877–78 г. и по времето на руското временно управление нахлуват и много видове сре-
бърни рубли, част от които са изгубили в следствие износване голяма част от среброто си. Курсът 
на рублата, установен от руските власти е 4 лева за една рубла. По мнение на тогавашните български 
финансисти, всъщност, тя реално е около 2 лева. Освен това този курс е определен от Русия за целия 
Балкански регион и включва не само България, но и Сърбия и Румъния. През 1879 година курсът на 
рублата за България и Румъния е намален на 3,70 лева, а в Сърбия достига 3,30 лева. Това довежда 
до пренасочване към България на огромно количество рубли, които „нахлуват” от Сърбия. Със за-
кон от 27 ноември 1880 година румънското правителство демонетизира всички видове сребърни 
рубли. Голяма част от рублите се пренася от Румъния в България, като всяка носи чиста печалба от 
20 стотинки. Българското правителство не реагира до 15 август 1881 година. Тогава е решено да се 
понижи официалният курс на рублата на 3 лева и 50 стотинки. Само на правителствените учрежде-
ния се разрешава да приемат рублите до 1 декември същата година по 3 лева и 70 стотинки. Това е 
могло да става само за сметка на “...невзетите задължения от преките данъци”. През 1883 година 
турското правителство демонетизира всички чужди сребърни монети. Тогава и от Цариград започ-
ват да се внасят в България нови количества рубли. За да се справи с потока от рублите, българското 
правителство трябва да приготви достатъчно количество сребърни български левове на монети. По 
това време има насечени сребърни монети за 12 500 000 лева. Със закон от 12 декември 1884 година 
се разрешава на правителството да насече още 10 000 000 нови сребърни петлевови монети. На съ-
щата сесия Народното събрание приема други два закона. Според единия от 15 ноември 1884 г. 
трябва да се демонетизират веднага румънските и сръбските сребърни монети. С другия от 28 яну-
ари от 1885 г. се постановява25, че от 1 май 1885 година се намалява курсът на рублите с надпис 
„рубль” на 3 лева и 40 стотинки, а на останалите „с разни надписи” на 3 лева и 30 стотинки. Решено 
е, веднага щом пристигнат половината от новите сребърни петлевови монети, да се демонетизират 
окончателно рублите. Даден е срок за предизвестие на населението от два месеца за приключване 
на процеса. Постановено е също поръчаните нови български монети, които се секат в Петербург, да 
са с метал от събраните в България рубли. Съединението и Сръбско-българската война през 1885 
година, обаче, забавят малко процеса и не позволяват законът да се приложи в срок.  

На 27 юни 1886 година с указ се обявява, че след два месеца, считано от тази дата, рублата се 
демонетизира. Обемът от руски рубли е толкова голям, че все още това демонетизиране не може да 
се извърши напълно. То се отнася само за държавните учреждения. На гражданите е разрешено сво-
бодно да приемат или отказват рубли при разплащания. Това се урежда от член 17 от Закона за 
монетите от 1880 година, гласящ следното: „Всеки жител на Княжеството е длъжен, да приема чуж-
дестранните монети по цената, която е определена в монетните тарифи за правителствените каси. 
На всекиго обаче е свободно, да ги приема и с по-високи цени, както и да приема такива монети, 
които не са обозначени в монетните тарифи за правителствените каси.” Но проблемът не се решава 
с желаната от правителството бързина, което налага решителни мерки. По предложение на Българ-
ска народна банка, с указ на Регентите26 (от 13 март 1887 година) се отменя член 17 от закона. С 
този указ на държавните каси се позволява отново да приемат за изплащане на данъците здравите 
сребърни рубли на цена от 3 лева, но само в продължение на три месеца. Министерство на финан-
сите провежда настойчива политика за прочистване на циркулационната среда от чужди сребърни 
и разменни монети и заменянето им с българската монетна единица. Вижда се и голямата грижа на 
управляващите за запазване на интересите на населението. Понижаването на курса на чуждите мо-
нети се извършва постепенно, за да 
е предпазен народът от чувстви-
телни загуби, които в такива слу-
чаи са неизбежни. Проблемът има 
и чисто психологическа страна, 
свързана с доверието към властта и 
новите български пари. Инспири-
рат се действия в ущърб на рефор-

25 Българска народна банка. Сборник документи Том Първи 1879-1900, с. 182-186 
26 Председател Стефан Стамболов и членовете на Регентския съвет подполковник Сава Муткуров и Георги 

Живков. 
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мите с цел спекулации и бързи печалби. Например в градове от Южна България се пускат слухове, 
че скоро правителството ще отмени демонетизирането на рублата и ще я остави в свободна цирку-
лация. Това подвежда населението да не предава рублите за обмяна и да ги пуска отново в обраще-
ние. На територията на наскоро присъединените земи на Източна Румелия „...циркулират, като раз-
менни монети големи количества по-дребни руски сребърни монети от 20, 15, и 10 копейки, турски 
петачета, румънски гологани27, а също и частни тенекиени марки28, под предлог че има недостиг на 
български разменни монети; целта на разпространение на подобни „монети” е чисто спекулативна”. 
В тези бурни години на утвърждаване на новата българска валута не са изключение и случаи на 
фалшифициране на сребърните левове. В едно писмо от БНБ до МФ от 21 януари 1887 г. се съоб-
щават резултатите от извършена експертиза на фалшиви български монети от 1 и 5 лева29. Експер-
тизата гласи: „Повърхността както и вътрешността на петолева е направена от сребро, но всичките 
други външни признаци показват ясно, че тази монета е леяна, а не пресована и е изкусна имитация 
на българските 5 левови монети и трябва да се унищожи. Относно еднолевовата монета имаме чест 
да съобщим, че тя е добра но е пропуснато в Монетний двор напечатването върху окръжността на 
думите „Боже, пази България”. Мнението на банката е че монетите трябва да се унищожат понеже 
не отговарят точно на външните знакове на нашите монети и могат да въведат в заблуждение пуб-
ликата”. За ценителите и колекционерите е голямо изкушение да намерят монета куриоз, при която 
е пропуснат надписът на гурта и вероятно мнозина читатели сред тях, като прочетат предложението 
на експертите от Министерството на финансите – монетата да бъде унищожена, ще въздъхнат със 
съжаление. Що се отнася до фалшификатите, то можем да изчислим, че са били необходими по-
малко от 2 години на българските „майстори”, за да вземат мярката и на новите родни пари.  

Създава се организация митниците да не допускат внасянето на чуждестранни монети, които да 
възпрепятстват политиката на българските власти30. От друга страна правителството действа гъв-
каво и взема мерки да прехвърля налични бъл-
гарски монети от околии, където ги има в изли-
шък, там, където има недостиг. В окръжно от 21 
юли 1889 година до министъра на финансите, об-
народвано в брой 82 на Държавен вестник, се 
препоръчва да се вземат своевременни мерки за 
отсичането на нови медни или никелови раз-
менни монети. През януари 1890 година минис-
търът на финансите Салабашев предлага да се 
назначи комисия31 за решаване на някои неот-
ложни икономически въпроси за страната. В про-
ведените заседания на 30 и 31 януари 1890 го-
дина комисията единодушно препоръчва на пра-
вителството да предприеме следните мерки: да 
се изработи и приеме Закон за въвеждането на 
златен еталон в страната; да се определи задъл-
жителен максимум на приеманите монети в пра-
вителствените каси и в търговията; да не се отси-
чат разрешените 8 000 000 сребърни лева, за-
щото сребърната наличност за момента е доста-
тъчна; да се премахне ажиото в страната; ковчеж-
ничествата да не правят разлика между златната 
и сребърна наличност и се определя единна ко-
мисионна за обмяната на среброто срещу зла-
тото; за да може окончателно да се унищожи 
ажиото в страната, Българска народна банка да 

                                                            
27 Медни монети аналогични по номинал и форма на 10 стотинковите медни български монети от 1881 г.  
28 Частни пари които представляват ламаринени монетовидни знаци щамповани едностранно. 
29 Българска народна банка. Сборник документи Том Първи 1879–1900, с. 285–286 
30 с. 295–297 
31 В състава на комисията влизат управителят и администраторите на Българска народна банка: Тенев, Кара-

джов и Бакалов, директорите на клоновете на банката: Иванов, Ангелов и Икономов, главният секретар на 
Министерство на финансите Белчов, съветникът от Сметната палата В. Золотович, началниците на Счетното 
отделение и Съкровищничеството при Министерство на финансите: Наумов и Тричков. 
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употреби нарочен фонд от 1 000 000 златни лева за обмяна срещу сребро. Обмяната на злато срещу 
сребро да става във всички ковчежничества с изключение на ония, които са в градовете, където има 
банкови клонове и ще започне от 15 февруари 1891. Приема се по принцип, че курсът на монетите 
трябва е еднакъв във всички окръзи. В предложенията се вижда, че процесът по утвърждаване на 
националната валута вече е към края си. Това става ясно и като се проследят конкретните мерки, 
предложени на правителството. Сред тях са конфискация на всички чужди монети в населението и 
сарафите. Тук срещаме нормативна приемственост със старото османско законодателство. Поради 
липса на собствено законодателство преследването на нарушителите да се извършва „...в съдили-
щата съгласно действащия у нас Турски закон”. Предвижда се фиксиран курс на лева от 5 гроша, а 
всички сделки на територията на страната и съпътстващата документация да са само в български 
лева. Там, където юрисдикцията на българските власти няма сила, се подхожда към дипломатически 
ходове. Такъв, например, е приложен, за да бъде убедена „Компанията на Източните железници” да 
промени тарифите си в левове. 

Българското правителство приема предложенията и ги реализира. Премахването на ажиото 
между среброто и златото и другите мерки водят до устойчив растеж на българската икономика. 
Сред мерките за укрепване на финансовата политика е и борбата с фалшификаторите. Отделят се 
средства и ресурс за тайната полиция по издирване и залавяне на нарушителите. Прави впечатление, 
че в документите се споменават фалшификаторите не само на банкноти и сребърни монети, но и на 
никелови монети.32 

През 1901 година се реализира отсичане на медни монети от 1 
и 2 стотинки. Те са изпълнени в Монетния двор на Париж и са 
единствените български монети, които имат допълнителни сим-
воли – рог на изобилието и факел. Красивите медни монети са 
обозначени с името на Алфред Борел, автор на художествения 
проект. То е изписано с много ситни букви на латиница под годи-
ната: A. BORREL и може да се види при внимателно вглеждане.  

Събитията през периода 1912–1913 година се отразяват директно и върху дейността на БНБ по 
отношение на новоприсъединените земи. Там основната валута до този момент е турската лира. 
Налага се бързата организация по изкупуването на лирите от държавата, като се съблюдават инте-
ресите на населението. Всички детайли са уредени с окръжно писмо от Централното управление до 
клоновете и агентурите на БНБ33. 

Периодът от 1881 г. до края на Балканската война (май 1913 г.) може да се характеризира като 
„златен век” на българското монетосечене. Младата българска държава реализира пълноценно се-
чене на всички видове монети. Освен медните, медно-никеловите и сребърните монети България 
отсича две златни емисии през 1894 и през 1912 година. Златните монети от 10, 20 и 100 лева са 
абсолютният връх, който отразява подема на българското общество във всичките му аспекти. Тук е 
мястото да се отбележи, че златната монета от 100 лева, емисия 1894 година е отсечена в най-малък 
тираж – само 2500 за периода. Любопитна подробност е покупателната способност на тази най-
стойностна българска монета. С нея по онова време е могло да се построи или купи една малка къща. 
Златните монети, емитирани през 1894 г., са първите български златни пари след Освобождението. 
Това е основната причина те да не навлязат в монетната циркулация в страната. Населението пред-
почита да ги трезорира, да ги пази за спомен или да ги добавя към монетни колекции, заради изящ-
ната изработка и образа на княз Фердинанд. Монетосеченето в Княжеското се разделя на две части. 
Първата е по време на управлението на княз Александър I Български (Батенберг) (1879–1886). То-
гава се реализират емисии от мед и сребро, но нито на една монета не е изобразен портретът на 
княза. Втората е по времето на княз Фердинанд I Български (Сакскобургготски) (1887–1908). Реа-
лизират се емисии от мед, сребро и злато. Сребърните и златните монети, отсечени по негово време, 
носят портрета му.  

                                                            
32 Българска народна банка. Сборник документи Том Втори, 1901–1914, София 1999, с.323–326 
33 Пак там, с.333–334 
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ПАРИЧНА СИСТЕМА И МОНЕТОСЕЧЕНЕ  
НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ ОТ 1910 ДО 1943 ГОДИНА 

 

Първите монети на Царство България са сребърни с номинал 50 стотинки, 1 и 2 лева и са отсечени 
през 1910 година. Те се отличават от всички дотогавашни сребърни монети по новата версия на 
портрета на Фердинанд I. Първият български владетел след Освобождението, който носи царска 
титла, е син на австроунгарски генерал и на дъщерята на последния френски крал Луи-Филип. Идва 
на българския престол след абдикацията на княз Александър I Български (Батенберг) през 1886 г. 
Автор на вече царския портрет на Фердинанд I отново е Антон Шарф, но визията на владетеля е 
коренно различна. Освен това в първата царска емисия за първи и последен път царят е показан в 
профил надясно. Златните левове от 1912 година, посветени на обявяването на Независимостта на 
България на 22 септември 1908 г., се явяват първите български възпоменателни монети. Освен злат-
ните монети от този период са запазени и други монетовидни паметници, които дават допълнителна 
информация за икономическото развитие и новите културно-битови традиции в България и са обект 
на колекционерски интерес34. 

Ефектът от Балканската война се усеща първо във финансовата система. В началото на 1912 г. 
100 франка са били равни на 100,25 лв., а в края на годината 100 франка вече са равни на 122,50 лв. 
Именно тази голяма инфлация довежда до разпореждането на БНБ от края на 1912 година да се 
преустанови изплащането в злато на приносител на банкноти. Въпреки това, обаче, териториалното 
разширение на България след Балканската война обуславя необходимостта от допълнителна па-
рична маса, необходима за монетната циркулация. По силата на Закон, обнародван на 20 декември 
1912 г., са отсечени 1 000 000 бр. сребърни монети по 2 лв., 2 000 000 бр. сребърни монети по 1 лв. 
и 2 000 000 лв. сребърни монети по 50 ст. Отсечени са и десетки милиони никелови и медни (брон-
зови) монети. И през следващата година по силата на обнародвания на 17 април 2013 г. закон, са 
отсечени допълнителни количества от милиони екземпляри сребърни и никелови монети, общо за 
10 000 000 лв.35 От 1913 година за България настъпват злокобни години. Зареждат се Междусъюз-
ническата (Втората балканска) и Първата световна войни и страната преживява поредица от нацио-
нални катастрофи. Стопанството колабира, хиляди хора загубват живота си, страната губи терито-
рии. След подписване на Ньойския договор през 1919 година България и българите са осакатени 
завинаги. Това дава ярко отражение върху българските монети. Инфлацията достига толкова високи 
нива, че среброто, вложено в монетите, става в пъти по-скъпо от номиналите, на които е отсечено. 
Всъщност още от 1912 година насетне населението крие всички сребърни монети. Това е причината 
да се намират монети от този период, нециркулирали и запазени в много добро качество. В тези 
години се ражда народната мъдрост „бели пари за черни дни”. В следващите години от пазара из-
чезват и никеловите монети. Появява се ажио между банкнотите и монетите. Търсенето на монети 
повишава стойността им и намалява това на банкнотите36. И въпреки несъответствието между стой-
ността на среброто в монетата и нейния номинал банката е принудена да сече сребърни монети през 
1913 г. и 1916 г. 

В своите изследвания инициаторът за издаването на тази книга, Н. Цветанов, откри един изк-
лючително важен факт, с който може да се даде отговор на някои от загадките на най-интересното 
българско монетосечене, реализирано през военната 1916 година. Извършвайки прецизен анализ 
на множество сребърни монети от 50 стотинки от 1916 година, той установява, че те са отсечени 
с два лицеви печата, които се различават по някои детайли. Най-общо това откритие доказва из-
ползването през 1916 година на лицевите матрици от 1912 и 1913 година с лика на цар Фердинанд 
I при отсичането на 50-те стотинки от 1916 година. Някои дребни разлики и наличието на различен 
зрънчест кръг дълго време водеха до спорове относно автентичността на някои от монетите. Поз-
натият образ на цар Фердинанд I от монетите, отсечени през 1916 година е създаден още през 1913 
година.  

                                                            
34 Към тази специфична група монетовидни ценности принадлежат златните монетни знаци за накит, златните 

знаци за накит с религиозно съдържание, златните монетоподобни медали (царски медальони), златните 
монетоподобни форми, по-известни с наименованието „пендари“, различни жетони и др. 

35 К. Неделчев, цит. съч., с. 28-29. 
36 К. Христов. История на българските книжни пари. София 2005, с.51–52 
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Извършеният 
стилов анализ от Н. 
Цветанов води до 
следното предполо-
жение: различията в 
портрета на царя се 
дължат на резкия об-
рат в политическата 
ситуация. Победите-
лят от Балканската 
война през 1912 го-
дина се е състарил 
само за една година 
след катастрофата 
от загубата през 
Междусъюзничес-
ката война през 1913 
година. За отсича-
нето на масовите 
емисии през 1913 го-
дина е изработена 
нова матрица с акту-
ален към момента 
портрет на царя (по-
състарен). Тя обаче не е одобрена и отново е ползвана матрицата от 1912 година. С матриците от 
1913 година са отсечени само пробни количества. Свидетелства за това са откритите от Цветанов 
няколко много редки екземпляра на монети от 50 стотинки 1913 година със състарения портрет на 
царя. Реално сеченето на сребърните монети от 50 стотинки през 1916 година е започнало с матри-
ците от 1912 година. Малко по-късно, когато не е имало ресурс за изработване на нови монетни 
печати, са пуснати в действие матриците от 1913 година със състарения образ. Строгите рестрикции, 
наложени от войната, налагат и сериозни икономии. Така малко използваните или подготвени, но 
неизползвани стоманени лицеви печати са били пуснати в действие по-късно, за да не се плаща за 
изработване на нови. По този начин се решава дългогодишният спор, че монетите с едри пелети в 
зрънчестия кръг около лика на царя не са автентични. Днес вече спокойно можем да приемем, че и 
двата варианта на монетите от 50 стотинки 1916 година са автентични. Едрите пелети в зрънчестия 
кръг са от матрицата от 1912 г., а дребните – от матрицата от 1913 г.  

Все още много предположения и откровени легенди се ширят около монетосеченето с емисия 
1916 година. Има основание да се предположи наличието на поне две лицеви матрици и за особено 
ценната монета от 2 лева от 1916 година. Наблюденията и анализите до сега сочат, че броят на за-
пазените монети от 2 лева, 1916 година е значително по-голям от обявяваните две или три бройки. 
Спекулациите започват през 70-те години на миналия век, когато колекционерството в България 
започва да се съживява. При масовите акции на правителството за събиране от населението на редки 
и ценни метали срещу бонове, с които може да се пазарува в „Кореком”, са приети и подготвени за 
преработка и износ десетки хиляди златни и сребърни монети. Още в този период, макар и по не-
потвърдена информация, се знае за поне десетина екземпляра от ценната монета. Те естествено са 
предадени на определени заинтересовани личности от тогавашния елит и повече не се появяват в 
света на колекционерите и изследователите.  

През 1916 г. съществена част от авоарите на България е блокирана в немски банки. Сребърните 
монети са „скрити” от населението. Очертава се колосална липса на дребни монети. Поради това 
БНБ поръчва отсичане на голямо количество сребърни монети от 50 ст., 1 и 2 лв. в Кремниц и Виена. 
Но инфлацията преминава в хиперинфлация. Номиналът на монетите и реалната стойност на метала 
в тях и изработката достигат още по-драстична разлика от 1912–1913 година. Инфлацията достига 
такива високи нива, че среброто, вложено в монетите, става в пъти по-скъпо от номиналите, на ко-
ито е отсечено. Левът не е конвертируем и за България е по-изгодно да плаща в сребро и злато, 
отколкото да ползва номиналите на собствената си парична единица. Отсечените през 1916 г. мо-
нети са изтеглени и претопени още същата година, защото е безумие България да загуби толкова 
благороден метал в тежките военни години. По тази причина днес монетите от 1916 г. са едни от 



19 

най-редките и най-ценени от колекционерите. За да се излезе от сложната ситуация, БНБ проучва 
възможността за отпечатване на банкноти с номинал от 500 лева в Швейцария и отпечатва безсрочен 
касов бон от 1000 лева в Държавната печатница в София.  

Годините на злощастната за България Първа световна война са белязани само с още една монетна 
емисия през 1917 година. Търсенето на максимално евтин материал довежда до отсичането на мо-
нети от цинк. Монетите от 5, 10 и 20 стотинки емисия 1917 година влизат в монетната циркулация 
на затъващата в инфлация финансова система. Особеното при тези монети е недобрата цинкова 
сплав, която се оказва много неустойчива. Вследствие на това монетите имат слаба износоустойчи-
вост и са изключително податливи на корозия. Някои екземпляри буквално се разпадат на сивкаво 
бял прах. Това е една от причините днес да са останали съвсем малко отлично запазени монети. 
През периода 1916–1917 година дребният пазар основно се обслужва от банкноти с купюри 1, 2, 5 
и 10 лева платими „в сребро”. Отпечатани са и банкноти от 20, 50 и 100 лева „в злато”, но това е 
само инерция от по-добрите времена37. Голямата част от металните пари - монетите от сребро и 
никел, са прибрани от населението за още по-тежки времена. И за този период може да бъде прило-
жена народната мъдрост „бели пари – за черни дни”.  

След 1919 година страната дълго носи белезите от националните катастрофи. С обнародвания на 
3 януари 1919 г. Закон за курса и покритието на банкнотите в Българската народна банка, факти-
чески се премахва обменяемостта на банкнотите в злато, която реално е преустановена още по време 
на войните. Този закон забранява износът и транзитът на злато в монети и други форми, претопява-
нето на златни предмети, без разрешение на министъра на финансите. Златните български монети 
не могат да се купуват и продават над номиналната им стойност, а цената на килограм чисто злато 
не може да надминава 3 444.40 лв. Законът обаче остава практически неприложим, тъй като българ-
ският лев е обезценен повече от 25 пъти. Недостигът от монети в обръщение е компенсиран с еми-
сиите от 1923 и 1925 година. Първата се оказва недостатъчна. Отсечени са монети от 1 и 2 лева, като 
за пръв път е ползван алуминий. Търсен е ефектът новите монети да приличат на сребърните монети 
от 1882 година и по размер, и по белотата и блясъка на метала. Съществуват 5 монети, които са 
рядък вариант на масовите разменни алуминиеви монети, произведени в монетния двор на Бирмин-
гам. За разлика от отсечените във Виена при монетите от Бирмингам се забелязват някои разлики. 
Едната е, че в британската монетарница ползват стария държавен герб. Другата е в изписването на 
„1 ЛЕВЪ” и „СЪЕДИНЕНИЕТ-ТО ПРАВИ СИЛА-ТА” при изпълнението в Бирмингам. При отсе-
чените във Виена изписването е „1 ЛЕВ” и „СЪЕДИНЕНИЕТТО ПРАВИ СИЛАТА”. За щастие пъл-
нотата на колекция „Цветанов” позволи изключително редките варианти от Бирмингам да бъдат 
показани в настоящата книга. 

Подобна картина може да се наблюдава и при емисия 1 и 2 лева от 1925 година. Монетите са 
отсечени от медно-никелова сплав в Брюксел, Белгия и Поаси, Франция. Те са познати в два вари-

37 Още на 10 октомври 1912 г. БНБ спира обмена на „златните” банкноти. Виж: К. Христов. История на бъл-
гарските книжни пари. София 2005, с.51 



20 

анта: със и без мълниевидна, начупена линия под годината на емисията. Особено богатство на ката-
лога придават илюстрациите на две уникални монети от 1 и 2 лева 1925 година с надпис „ESSAI” 
от колекция „Цветанов”. 

Почти десет години са нужни на България, за да се съвземе от катаклизмите и ефекта от Ньойския 
договор. За пръв път след войните правителството насочва вниманието си към нов закон за нацио-
налната валута. През 1928 година е приет „Закон за стабилизирането на лева и за монетарната цир-
кулация в Царство България”38. В закона се уточнява златното покритие на лева и се разрешава от-
сичането на сребърни монети по 100, 50 и 20 лева. Определя се пробата на новите сребърни монети 
да бъде 680/1000. Теглото се определя както следва: 4 грама за монетите от 20 лева; 10 грама за 
монетите от 50 лева и 20 грама за монетите от 100 лева. Също така се дава разрешение за отсичане 
на разменни монети от неблагородни метали с номинали 10, 5, 2 и 1 лева, а също и дребни монети 
от 20 и 10 стотинки. С този закон се отменят предходните закони: Закон за правото на резание мо-
нети в Княжество България39 и Закон за монетите в Княжество България40. На 20 юни 1928 година 
на Управителен съвет на БНБ е взето решение да се преустанови изкупуването на предмети от злато 
и сребро. Решено е в бъдеще да се изкупуват само златни и сребърни монети. Намерението на БНБ 
да отсече монета с номинал от 5 лева, 1928 година не се осъществява поради световната криза. От 
тази идея днес са останали само проекти. В някои каталози са показани снимки на монетата образец, 
но никъде не се вижда индикация за проба. Всички тези събития са пряко отражение на реалното 
състояние на финансите на България. По същество Монетният закон от 1928 г. официално демоне-
тизира емитираните преди това български златни и сребърни монети и въвежда нови сребърни мо-
нети. Не се предвижда отсичането на златни монети. И докато старите сребърни монети представ-
ляват законно платежно средство в неограничен размер, новите са само разменни монети, предназ-
начени за плащания в ограничен размер.41 

През 1930 година за първи път в българското монетосечене се появява образът на цар Борис III. 
Той е на лицата на монетите от 20, 50 и 100 лева, емисия 1930 година. Освен на монети ликът на 
царя се вижда и на монетоподобни паметници като пендари за накит и медальони от злато, сребро 
и месинг. Производителите на подобни артикули, обаче, са искали специално разрешително от цар-
ската канцелария. 

При сребърните монети от 20, 50 и 100 лева, емисия 1930 г. не 
се спазва записаната в закона проба 680/1000. Те са отсечени с 
проба 500/1000. Също така за първи път на българска монета, освен 
традиционните, са показани нови символи. Единият е емблематич-
ният за България Мадарски конник в художествена интерпретация 
на проф. Иван Лазаров. Той заема целия реверс на монетите от 5 и 
10 лева. За съжаление все още няма налични документи около съ-
битията, съпровождали създаването на тези много употребявани и 
обичани от българите монети. Само откъслечни данни и снимки 
показват монетите образци от 5 и 10 лева от 1930 година с така на-
речения „Обърнат Крум”. Дали проектът е на Иван Лазаров или на 
друг художник засега не е ясно. Вторият нов символ, тютюневи 
листа, е включен като елемент на венеца и показва най-новия важен 
отрасъл на българската икономика – тютюневата промишленост. 
Новите български монети от емисия 1930 са отсечени в Германия 

38 Обнародван в „Държавен вестник”, бр. 200/3.ХІІ. 1928 г. 
39 Обнародван в „Държавен вестник” бр. 40 от 4 юний 1880 г. 
40 Обнародван в „Държавен вестник” бр.81 от 17 април 1897 г. 
41 К. Неделчев, цит. съч., с. 38 
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и Унгария. Монетните емисии от времето на цар Борис III са свидетел-
ство за края на тежкия период след националните катастрофи и светов-
ната рецесия. Силната серия продължава със сребърните монети от 50 
и 100 лева, емисия 1934 година, на които виждаме нова интерпретация 
на портрета на царя, вече по-възрастен. Различен е цялостният стил на 
новите сребърни монети от 1934 година. Те силно се различават от пре-
дишната емисия. В същия стил е изпълнена и сребърната монета от 100 
лева, емисия 1937 година. Сребърните монети от периода 1934–37 го-
дина са отсечени в Лондон и Белград. В това може да се потърси отра-
жение на политическите събития от 19 май 1934 година и последвалите 
опити за сближаване с Англия и нейния сателит на Балканите – Кралс-
тво Югославия. През 1937 година е отсечена и последната монета със стотинков номинал в Царство 
България. Това са 50 стотинки от медна сплав, отсечени в Чехословакия. При тях се вижда новият 
държавен герб от 1930 година.  

В емисията от 1940 година са отсечени монети от 20 и 50 лева, но вече от медно-никелова сплав. 
Иконографията изцяло повтаря монетите от 1930 година. През 1941 година са отсечени и първите 
железни български монети. Те са от 1, 2, 5 и 10 лева. Последната серия монети, отсечени в Царство 
България, е реализирана през 1943 година. Монетите от тези емисии са с номинал 2, 5, 10 и 50 лева. 
Те са железни, като монетите над 2 лева са с медно-никелово покритие. Монетите са в обръщение и 
в Народна република България чак до 1952 година, независимо че на големите номинали е ликът на 
цар Борис III.  

Монетосеченето на Царство България не е така блестящо като на предходния княжески период. 
Двете балкански и двете световни войни, протекли в един сравнително кратък исторически период, 
довеждат до поредица от национални катастрофи, нещастия и неблагополучия. Всичко това се от-
разява пагубно върху стопанския живот и финансите. Инерцията от годините на национален подем 
и стопански възход дават възможност в първите години да се отсекат златни монети от 100 и 20 лева 
и сребърни от 50 стотинки, 1 и 2 лева. Но още през 1916 година цялото налично сребро е изтеглено 
от обръщение. Инфлацията и хиперинфлацията довеждат до отсичане на монети от цинк. С тях е 
ознаменуван краят на царуването на Фердинанд I.  

Подобен е ходът на събитията при цар Борис III. Първите монети през неговото царуване са 1 и 
2 лева от алуминий от 1923 година. Следват медно-никелови левове със същия номинал. Кратков-
ременното укрепване на икономиката на страната позволява в периода 1930–1937 година отново да 
се емитират сребърни монети, но вече от проба 500/1000. Втората световна война изстисква остатъ-
ците от сили на страната, в резултат на което в България се отсичат левове под формата на монети 
от желязо. Отлична илюстрация за декаданса на паричната система и любопитна подробност за мо-
нетосеченето на Царство България при Борис III е фактът, че стотинката почти изчезва. Единстве-
ната монета с номинал 50 стотинки е отсечена през 1937 година от медно-алуминиева сплав. Целта 
на тази емисия е да се намалят цените при продажбите на дребно на българския пазар.42 

42 К. Неделчев, цит. съч., с. 39. 
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КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ 
 

МОНЕТИ НА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I БЪЛГАРСКИ (БАТЕНБЕРГ) (1879-1886) 

 

МОНЕТА ОБРАЗЕЦ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 10 САНТИМ, 1880 ГОДИНА 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Пробна монета в сантими, първи вариант 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 сантима 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1880 г.  

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай, цинк 

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 8 бр. и 1 бр. от сребро 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, голяма, висока ажурна корона, с 
пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над короната. Щитът, поддържан от два 
короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво и отдясно. Освен щита, 
държат две знамена, завършващи с върхове на копия. Лъвовете, стъпили върху две кръстосани дъ-
бови клонки с жълъди. Под щита, върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки лента с 
трикольорен кант, надпис „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА”. Над герба, надпис „България”. 
До външния кант на монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „10 сантим 1880”. Под годината, надпис „ESSAI”. Номиналът и годината, оградени от 
двете страни с венец. В дясната половина, венец от житни класове, лаврови клонки и рози, в лявата, 
от лаврови клонки, рози и житни класове. Венецът, привързан с панделка в долната си част. Под 
него, монограм „СМ”. До външния кант на монетата, насечена окръжност, която наподобява зрън-
чест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Бирмингам, Великобритания 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

Коментар: Първият проект за национална монета е предложен на българското правителство от ан-
глийската фирма „Ралф Хийтън и Синове” и се осъществява под надзора на Кралския монетен двор 
на Великобритания. Съществува предположение, че по този проект има отсечени пробни монети и 
от сребро, известен 1 бр.  

 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1881 ГОДИНА 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1881 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай, цинк 

ТЕГЛО: 2 г 
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ДИАМЕТЪР: 20 мм 

ТИРАЖ: 4 996 345  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 30 ноември 1937 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. 
Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво 
и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили върху деко-
ративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разположен в концентричен зрънчест кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ 
СИЛА-ТА *”. До външния кант на монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „2 СТОТИНКИ 1881”, оградени от двете страни с венец. В дясната половина, венецът е 
от житни класове, лаврови клонки и рози, в лявата, от лаврови клонки, рози и житни класове. Вене-
цът, привързан с панделка в долната си част. Под него, надпис „HEATON”. До външния кант на 
монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Бирмингам, Великобритания 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

 

3. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1881 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай, цинк 

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 25 мм 

ТИРАЖ: 10 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 1 януари 1910 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. 
Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво 
и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили върху деко-
ративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разположен в концентричен зрънчест кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ 
СИЛА-ТА *”. До външния кант на монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „5 СТОТИНКИ 1881”, оградени от двете страни с венец. В дясната половина, венецът е 
от житни класове, лаврови клонки и рози, в лявата, от лаврови клонки, рози и житни класове. Вене-
цът, привързан с панделка в долната си част. Под него, надпис „HEATON”. До външния кант на 
монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Бирмингам, Великобритания 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 
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4. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1881 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай, цинк 

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 15 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 1 януари 1910 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. 
Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво 
и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили върху деко-
ративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разположен в концентричен зрънчест кръг. От 
външната му страна, околовръст надписи, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ 
СИЛА-ТА *”. До външния кант на монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „10 СТОТИНКИ 1881”, оградени от двете страни с венец. В дясната половина, венецът е 
от житни класове, лаврови клонки и рози, в лявата, от лаврови клонки, рози и житни класове. Вене-
цът, привързан с панделка в долната си част. Под него, надпис „HEATON”. До външния кант на 
монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Бирмингам, Великобритания 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1882 ГОДИНА 

 

5. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1882 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 4 500 015  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. 
Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво 
и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили върху деко-
ративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разположен в концентричен зрънчест кръг. От 
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външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ 
СИЛА-ТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на еми-
сията „1 ЛЕВЪ 1882”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. 
Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Санкт Петербург, Русия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Николай Формаш 

Коментар: Тук въвеждаме за първи път термина „врязан надпис”, който ще използваме и по-нататък 
в описанията на монетите. По наше мнение, той съответства по-точно на характеристиките на буквите 
от надписите по гурта на българските монети от използвания досега термин „вдлъбнат надпис”. 

6. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1882 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 2 000 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея голяма 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. 
Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво 
и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили върху деко-
ративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разположен в концентричен зрънчест кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ 
СИЛА-ТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на еми-
сията, „2 ЛЕВА 1882”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. 
Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Санкт Петербург, Русия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Николай Формаш 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1883 ГОДИНА 

7. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1883 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 2.5 г 
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ДИАМЕТЪР: 18 мм 

ТИРАЖ: 3 000 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. 
Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво 
и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили върху деко-
ративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разположен в концентричен зрънчест кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ 
СИЛА-ТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на емиси-
ята, „50 СТОТИНКИ 1883”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. 
Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Санкт Петербург, Русия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Николай Формаш  

 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1884 ГОДИНА 

 

8. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1884 г. 

МЕТАЛ: сребро 900/1000  

ТЕГЛО: 25 г 

ДИАМЕТЪР: 37 мм 

ТИРАЖ: 512 473  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. 
Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво 
и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили върху деко-
ративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разположен в концентричен зрънчест кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ 
СИЛА-ТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на емиси-
ята, „5 ЛЕВА 1884”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. Венецът, 
привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Санкт Петербург, Русия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Николай Формаш  
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МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1885 ГОДИНА 

 

9. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1885 г. 

МЕТАЛ: сребро 900/1000  

ТЕГЛО: 25 г 

ДИАМЕТЪР: 37 мм 

ТИРАЖ: 1 426 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. 
Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво 
и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили върху деко-
ративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разположен в концентричен зрънчест кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ 
СИЛА-ТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „5 ЛЕВА 1885”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и 
рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Санкт Петербург, Русия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Николай Формаш  

 

МОНЕТИ НА КНЯЗ ФЕРДИНАНД I БЪЛГАРСКИ (САКСКОБУРГГОТСКИ) (1887-1908) 

 

МОНЕТА ОБРАЗЕЦ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 10 САНТИМ, 1887 ГОДИНА 

 

10.  НАИМЕНОВАНИЕ: Пробна монета в сантими 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 сантима 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1887 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай, цинк 

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: до 1980 са известни 8 екземпляра 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, голяма, висока ажурна корона, с 
пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. Щитът, поддържан от 
два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво и отдясно. Освен щита, 
държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили върху две кръстосани дъбови клонки 
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с жълъди. Под щита, върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки лента с трикольорен 
кант, надпис „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА”. Над герба, надпис „БЪЛГАРИЯ”. До външния 
кант на монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „10 САНТИМ 1887”. Вляво от годината, наклонен надпис „ESSAI”, вдясно, 
наклонен монограм „АВ”. Номиналът и годината, оградени от двете страни с венец. В лявата поло-
вина, от лаврова клонка, а в дясната, от дъбова. Венецът, привързан с кръстосана панделка в долната 
си част. До външния кант на монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Брюксел, Белгия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1888 ГОДИНА 

 

11.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2½ стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1888 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел  

ТЕГЛО: 2 г 

ДИАМЕТЪР: 15 мм 

ТИРАЖ: 11 646 666  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 30 ноември 1937 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб. Изправен короно-
ван лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока ажурна корона. Гербът, 
разположен в концентричен зрънчест кръг. От външната му страна, надпис околовръст, горе, „* 
СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА *”, долу, „БЪЛГАРИЯ”. До външния кант на монетата, зрън-
чест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номиналът, „2½ СТО-
ТИНКИ”, ограден от концентричен зрънчест кръг. От външната му страна, надпис околовръст, „* 
ДВѢ СТОТИНКИ И ПОЛОВИНА*”, долу: годината на емисията, „1888”. До външния кант на мо-
нетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Брюксел, Белгия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

Коментар: Номиналът 2 ½ стотинки е въведен за улеснение на монетното обръщение в Княжество 
България. В 1888 г. населението все още има навик да използва и турски монети (известни като 
грошове или пари), а те са официално демонетизирани, наред с румънските, сръбските и руските 
сребърни монети. Нововъведеният номинал от 2 ½ стотинки съответства на 5 „пари”, най-популяр-
ната дребна монета в периода до Освобождението, която и до днес се използва в редица български 
пословици и поговорки. За 2 ½ стотинки по онова време е било възможно да се закупят много от 
основните хранителни продукти като яйца, мляко и зеленчуци. Символът, който разделя надписите 
и върху тази, най-малка монета, е шестлъчна звезда.  
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12. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1888 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 17 мм 

ТИРАЖ: 14 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 24 юни 1917 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб. Изправен коронован 
лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока ажурна корона. Гербът, разпо-
ложен в концентричен зрънчест кръг. От външната му страна, надписи околовръст, горе: „* СЪЕ-
ДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА *”, долу:, „БЪЛГАРИЯ”. До външния кант на монетата, зрънчест 
кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „5 СТОТИНКИ 1888”, оградени от двете страни с венец. В дясната половина, венецът е 
от житни класове и рози, в лявата, от лаврови клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в дол-
ната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Брюксел, Белгия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

13. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1888 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 19 мм 

ТИРАЖ: 10 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 24 юни 1917 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб. Изправен коронован 
лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока ажурна корона. Гербът, разпо-
ложен в концентричен зрънчест кръг. От външната му страна, надписи околовръст, горе: „* СЪЕ-
ДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА *”, долу: „БЪЛГАРИЯ”. До външния кант на монетата, зрънчест 
кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „10 СТОТИНКИ 1888”, оградени от двете страни с венец. В дясната половина, венецът е 
от житни класове и рози, в лявата, от лаврови клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в дол-
ната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Брюксел, Белгия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 
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ПРОБА НА МОНЕТА ОТ 20 СТОТИНКИ, 1888 г. 

 

14. НАИМЕНОВАНИЕ: 20 стотинки, 1888 г. 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1888 г. 

МЕТАЛ: мед  

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ТИРАЖ: неизвестен 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб. Изправен коронован 
лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока ажурна корона. Гербът, разпо-
ложен в концентричен зрънчест кръг. От външната му страна, надписи околовръст, горе: „* СЪЕ-
ДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА *”, долу: „БЪЛГАРИЯ”. До външния кант на монетата, зрънчест 
кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „20 СТОТИНКИ 1888”, оградени от двете страни с венец. В дясната половина венецът е 
от житни класове и рози, в лявата - от лаврови клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в 
долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Брюксел, Белгия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

 

15.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1888 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел  

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ТИРАЖ: 5 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 24 юни 1917 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб. Изправен коронован 
лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока ажурна корона. Гербът, разположен 
в концентричен зрънчест кръг. От външната му страна, надписи околовръст, горе: „* СЪЕДИНЕНИ-
ЕТО ПРАВИ СИЛАТА *”, долу: „БЪЛГАРИЯ”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „20 СТОТИНКИ 1888”, оградени от двете страни с венец. В дясната половина, венецът е 
от житни класове и рози. В лявата, от лаврови клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в дол-
ната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Брюксел, Белгия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 
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МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1891 ГОДИНА 

 

16.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1891 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 2.5 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

ТИРАЖ: 2 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на княза, наляво, около него надпис, „ФЕРДИ-
НАНДЪ I КНЯЗЪ БЪЛГАРСКИЙ”. Под бюста, монограм „К.Б.”, вдясно от него, с латински букви, 
монограм „A.S.”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на емиси-
ята, „50 СТОТИНКИ 1891”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. 
Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Антон Шарф 

Коментар: Върху този монетен тип, за първи път след възстановяването на българската държава 
през 1878 г., е представен образ на български владетел. Първият български княз след Освобождени-
ето, Александър I Български (Батенберг) (29 април 1879 - 9 септември 1886), не е изобразяван върху 
български монети. Монограмът „К.Б.” е съкращение на титлата „Княз българский”. Монограмът 
„A.S.” е на автора на художествения проект, Антон Шарф. 

 

17.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1891 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 4 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на княза, наляво, около него надпис , „ФЕРДИ-
НАНДЪ I. КНЯЗЪ БЪЛГАРСКИЙ”. Под бюста, монограм „К.Б.”, вдясно от него, с латински букви, 
монограм „A.S.”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на еми-
сията, „1 ЛЕВЪ 1891”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. 
Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Антон Шарф 
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18.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1891 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 1 500 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на княза, наляво, около него надпис, „ФЕРДИ-
НАНДЪ I. КНЯЗЪ БЪЛГАРСКИЙ”. Под бюста, монограм „К.Б.”, вдясно от него, с латински 
букви, монограм „A.S.”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „2 ЛЕВA 1891”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и 
рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ”  

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Антон Шарф 

 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1892 ГОДИНА 
 
19.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1892 г. 

МЕТАЛ: сребро 900/1000  

ТЕГЛО: 25 г 

ДИАМЕТЪР: 37 мм 

ТИРАЖ: 1 001 375  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на княза, наляво, около него надпис , „ФЕРДИ-
НАНДЪ I. КНЯЗЪ БЪЛГАРСКИЙ”. Под бюста, монограм „К.Б.”, вдясно от него, с латински 
букви, надпис „A.SCHARFF”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „5 ЛЕВA 1892”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и 
рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ”  

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Антон Шарф 
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ПРОБЕН МОДЕЛ ЗА МОНЕТА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 1 ЛЕВ, 1894 ГОДИНА 

 

20.  НАИМЕНОВАНИЕ: 1 лев, 1894 г.  
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1894 г. 

МЕТАЛ: калай  

ТЕГЛО: на монетното ядро-лице: 2.5 г; на ядрото-гръб: 3.4 г 

ДИАМЕТЪР: на монетното ядро-лице: 22.7 мм; на ядрото-гръб: 22.5 мм 

ТИРАЖ: 1 екземпляр 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА (ЕДНОСТРАННО МОНЕТОПОДОБНО ЯДРО): Бюст 
на княза, наляво, около него надпис „ФЕРДИНАНДЪ I. БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ”. Под бюста, монограм 
„К.Б.”, вдясно от него, с латински букви, монограм „A.S.”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА (ЕДНОСТРАННО МОНЕТОПОДОБНО ЯДРО): В 
средата на монетното ядро, номинал и година на емисията, „1 ЛЕВЪ 1894”, оградени от двете страни 
с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. 
До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък  

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Антон Шарф 

Коментар: Монограмът „К.Б.”, съкращение от „Княз българский”, се запазва, въпреки промяната 
на титлата върху лицевата страна на монетата в „Българский княз” по направено и прието в Народ-
ното събрание предложение на депутата Йовев.  

 

ПРОБЕН МОДЕЛ ЗА МОНЕТА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 2 ЛЕВА, 1894 ГОДИНА 

 

21.  НАИМЕНОВАНИЕ: 2 лева, 1894 г.  
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1894 г. 

МЕТАЛ: калай  

ТЕГЛО: на монетното ядро-лице:  
3.2 г; на ядрото-гръб: 4.1 г 

ДИАМЕТЪР: на монетното ядро - лице: 22.7 мм; на ядрото - гръб: 27.1 мм 

ТИРАЖ: 2 екземпляра 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА (ЕДНОСТРАННО МОНЕТОПОДОБНО ЯДРО): Бюст 
на княза, наляво, около него надпис „ФЕРДИНАНДЪ I. БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ”. Под бюста, монограм 
„К.Б.”, вдясно от него, с латински букви, монограм „A.S.”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА (ЕДНОСТРАННО МОНЕТОПОДОБНО ЯДРО): В 
средата на монетното ядро, номинал и година на емисията, „2 ЛЕВA 1894”, оградени от двете страни 
с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. 
До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък  

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Антон Шарф 
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ПРОБЕН МОДЕЛ ЗА МОНЕТА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 5 ЛЕВА, 1894 ГОДИНА 
 

22.  НАИМЕНОВАНИЕ: 5 лева, 1894 г.  
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1894 г. 

МЕТАЛ: калай  

ТЕГЛО: на монетното ядро-лице: 9 г;  
на ядрото-гръб: 8.1 г 

ДИАМЕТЪР: на монетното ядро-лице: 36.7 мм; на ядрото-гръб: 36.7 мм 

ТИРАЖ: 1 екземпляр 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА (ЕДНОСТРАННО МОНЕТОПОДОБНО ЯДРО): 
Бюст на княза, наляво, около него надпис „ФЕРДИНАНДЪ I. БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ”. Под бюста, 
монограм „К.Б.”, вдясно от него, с латински букви, надпис „A.SCHARFF”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА (ЕДНОСТРАННО МОНЕТОПОДОБНО ЯДРО): В 
средата на монетното ядро, номинал и година на емисията, „5 ЛЕВA 1894”, оградени от двете страни 
с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. 
До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък  

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Антон Шарф 

 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1894 ГОДИНА 

 

23.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1894 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 1 000 013  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на княза, наляво, около него надпис, „ФЕРДИ-
НАНДЪ I. БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ”. Под бюста, монограм „К.Б.”, вдясно от него, с латински букви, 
монограм „A.S.”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „1 ЛЕВЪ 1894”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и 
рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест 
кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Антон Шарф 
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24. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1894 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000 

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 1 000 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на княза, наляво, около него надпис, „ФЕРДИ-
НАНДЪ I. БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ”. Под бюста, монограм „К.Б.”, вдясно от него, с латински 
букви, монограм „A.S.”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на еми-
сията, „2 ЛЕВА 1894”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. 
Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Антон Шарф 

25. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1894 г. 

МЕТАЛ: сребро 900/1000  

ТЕГЛО: 25 г 

ДИАМЕТЪР: 37 мм 

ТИРАЖ: 1 800 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на княза, наляво, около него надпис, „ФЕРДИ-
НАНДЪ I. БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ”. Под бюста, монограм „К.Б.”, вдясно от него, с латински 
букви, надпис „A.SCHARFF.” До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на еми-
сията, „5 ЛЕВА 1894”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. 
Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Антон Шарф 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1894 ГОДИНА 

26. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1894 г. 

МЕТАЛ: злато 900/1000  
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ТЕГЛО: 3.23 г 

ДИАМЕТЪР: 19 мм 

ТИРАЖ: 75 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб.  

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. Над герба, 
надпис околовръст, „КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ”, отдолу, годината на емисията, „1894”.Отляво 
на герба, номинал „10”, отдясно, „ЛЕВА”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на княза, наляво, около него надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I. БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ”. Под бюста, монограм „К.Б.”, вдясно от него, с латински 
букви, монограм „A.S.” До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Антон Шарф 

 

27. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева  

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1894 г. 

МЕТАЛ: злато 900/1000  

ТЕГЛО: 6.45 г  

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ТИРАЖ: 100 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб.  

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока ажурна 
корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. Над герба, 
надпис околовръст, „КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ”, отдолу, годината на емисията, „1894”.Отляво 
на герба, номинал „20”, отдясно, „ЛЕВА”,. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на княза, наляво, около него надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I. БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ”. Под бюста, монограм „К.Б.”, вдясно от него, с латински 
букви, монограм „A.S.” До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Антон Шарф 

 

28.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1894 г. 

МЕТАЛ: злато 900/1000  

ТЕГЛО: 32.26 г 

ДИАМЕТЪР: 35 мм 
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ТИРАЖ: 2 500 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб. 

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока ажурна 
корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. Над герба, 
надпис околовръст, „КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ”, отдолу, годината на емисията, „1894”.Отляво 
на герба, номинал „100”, отдясно, „ЛЕВА”,. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на княза, наляво, около него надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I. БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ”. Под бюста, монограм „К.Б.”, вдясно от него, с латински 
букви, монограм „A.SCHARFF”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Антон Шарф 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1901 ГОДИНА 

29. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1901 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай и цинк 

ТЕГЛО: 1 г 

ДИАМЕТЪР: 15 мм 

ТИРАЖ: 20 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 30 ноември 1937 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб. 

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит.  

Над щита, висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над 
самата корона. Гербът, разположен в концентричен зрънчест кръг. От външната му страна, над-
писи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА *”. До вън-
шния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „1 СТОТИНКА 1901”. Вляво от годината, малък символ, рог на изобилието. Вдясно, 
факел. Отдолу, надпис „A. BORREL”, ограден от двете страни с венец. В лявата половина, венецът 
е от лаврови клонки и рози, в дясната, от житни класове и рози. Венецът, привързан с панделка в 
долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Париж, Франция 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Алфред Борел 

Коментар: Символът „рог на изобилието” е знак на Монетния двор в Париж, а факелът - на мо-
нетния гравьор Анри-Огюст Пате (Henri-Auguste Patey) (1896-1930 г.). Същата комбинация от 
символи се среща и върху монети на Тунис, сечени също в Парижкия монетен двор.  
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30.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1901 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай и цинк 

ТЕГЛО: 2 г 

ДИАМЕТЪР: 20 мм 

ТИРАЖ: 40 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 30 ноември 1937 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб.  

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна ко-
рона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разполо-
жен в концентричен зрънчест кръг. От външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, 
долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „2 СТОТИНКИ 1901”. Вляво от годината, малък символ, рог на изобилието. Вдясно, 
факел. Отдолу, надпис „A. BORREL”, ограден от двете страни с венец. В лявата половина, венецът 
е от лаврови клонки и рози, в дясната, от житни класове и рози. Венецът, привързан с панделка в 
долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Париж, Франция 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Алфред Борел 

 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1906 ГОДИНА 
 

31.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1906 г. 
МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 
ТЕГЛО: 3 г 
ДИАМЕТЪР: 17 мм 
ТИРАЖ: 14 000 000  
В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 24 юни 1917 г. 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб.  
Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО 
ПРАВИ СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „5 СТОТИНКИ 1906”, оградени от двете страни с венец, вляво от лаврови клонки и 
рози, вдясно, от житни класове и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До вън-
шния кант на монетата, зрънчест кръг.  
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 
МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Николай Формаш  
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32. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1906 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 19 мм 

ТИРАЖ: 13 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 24 юни 1917 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб. 

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ 
СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „10 СТОТИНКИ 1906”, оградени от двете страни с венец, вляво от лаврови клонки и рози, 
вдясно, от житни класове и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант 
на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Николай Формаш 

33. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1906 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ТИРАЖ: 10 000 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 24 юни 1917 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб. 

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ 
СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията, „20 СТОТИНКИ 1906”, оградени от двете страни с венец, вляво от лаврови клонки и рози, 
вдясно, от житни класове и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант 
на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Николай Формаш
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ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ 
 

МОНЕТИ НА ЦАР ФЕРДИНАНД I БЪЛГАРСКИ (САКСКОБУРГГОТСКИ) (1908-1918) 

 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1910 ГОДИНА 

 

34.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1910 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 2.5 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

ТИРАЖ: 400 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, на-
дясно, около него, надпис „ФЕРДИНАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГА-
РИТѢ”. Под бюста, надпис „ST. SCHWARTZ”. До външния кант 
на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията „50 СТОТИНКИ 1910”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Шварц 

Коментар: При някои екземпляри се среща аномалия в надписа „СТОТИНКИ”. Хоризонталната 
хаста на буквата „Н” липсва и тя прилича на римското число „II”. 

 

35.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1910 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 3 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, надясно, около него, надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, надпис „ST. SCHWARTZ”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията „1 ЛЕВЪ 1910”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и 
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рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест 
кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц и Виена, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Шварц 

Коментар: Единствено в този портрет на царя (и при монетата от 2 лева), краят на мустаците е завит 
нагоре, в стила, познат от някои изображения на австроунгарския император Франц Йозеф I. 

36. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1910 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 400 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, надясно, около него, надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, надпис „ST. SCHWARTZ”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, номинал и година на 
емисията „2 ЛЕВА 1910”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и 
рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест 
кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц и Виена, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Шварц 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1912 ГОДИНА 

38. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1912 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай и цинк 

ТЕГЛО: 1 г 

ДИАМЕТЪР: 15 мм 

ТИРАЖ: 20 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 30 ноември 1937 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб.  

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
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външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ 
СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „1 СТОТИНКА 1912”, оградени от двете страни с венец. В лявата половина, 
венецът е от лаврови клонки и рози, в дясната, от житни класове и рози. Венецът, привързан с пан-
делка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

 

39. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1912 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай и цинк 

ТЕГЛО: 2 г 

ДИАМЕТЪР: 20 мм 

ТИРАЖ: 40 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 30 ноември 1937 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб.  

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ 
СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „2 СТОТИНКИ 1912”, оградени от двете страни с венец. В лявата половина, 
венецът е от лаврови клонки и рози, в дясната, от житни класове и рози. Венецът, привързан с пан-
делка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

 

40. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1912 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай и цинк 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 17 мм 

ТИРАЖ: 14 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 24 юни 1917 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб.  
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Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ 
СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „5 СТОТИНКИ 1912”, оградени от двете страни с венец. В лявата половина, 
венецът е от лаврови клонки и рози, в дясната, от житни класове и рози. Венецът, привързан с пан-
делка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

 

41. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1912 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 19 мм 

ТИРАЖ: 13 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 24 юни 1917 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб.  

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ 
СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „10 СТОТИНКИ 1912”, оградени от двете страни с венец. В лявата половина, 
венецът е от лаврови клонки и рози, в дясната, от житни класове и рози. Венецът, привързан с пан-
делка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

 

42. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1912 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай и цинк 

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ТИРАЖ: 10 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 24 юни 1917 г. 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб.  

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ 
СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „20 СТОТИНКИ 1912”, оградени от двете страни с венец. В лявата половина, 
венецът е от лаврови клонки и рози, в дясната, от житни класове и рози. Венецът, привързан с пан-
делка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

 

43. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1912 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 2.5 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

ТИРАЖ: 2 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него, надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, надпис „R. MARSCHALL”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „50 СТОТИНКИ 1912”, оградени от двете страни с венец от житни класове, 
лаврови клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на мо-
нетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Рудолф Маршал 

 

44. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1912 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 2 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него, надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, надпис „R. MARSCHALL”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и година 
на емисията, „1 ЛЕВЪ 1912”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. 
Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Рудолф Маршал 

45. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1912 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000 

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 1 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него, надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, надпис „R. MARSCHALL”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „2 ЛЕВА 1912”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Рудолф Маршал 

46. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1912 г. 

МЕТАЛ: злато 900/1000  

ТЕГЛО: 6.45 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ТИРАЖ: 75 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб.  

Изправен коронован лъв наляво, върху лъва, малък щит. Лъвът, разположен на фона на поле във 
формата на щит. Над щита, висока ажурна корона, украсена с 5 лилии и кръст, оформящ върха над 
короната. Щитът, ограден от двете страни. Вляво, лаврова клонка, върху нея цифрата „20”, вдясно, 
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житни класове, върху тях надпис „ЛЕВА”. Под герба, годината на емисията, „1912”. В горната 
половина на монетата, надписи околовръст „ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ”, в долната, „22. СЕПТ. 
1908”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, надпис „R. MARSCHALL”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц и Виена Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Рудолф Маршал 

Коментар: Златните монети от тази емисия са отсечени като първите възпоменателни в новата ни 
история и са във връзка с Независимостта на България, обявена на 22 септември 1908 г. от Вели-
кото народно събрание в град Велико Търново. Това обяснява присъствието на датата 
„22.СЕПТ.1908” в техния дизайн. 

 

47. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1912 г. 

МЕТАЛ: злато 900/1000  

ТЕГЛО: 32.26 г 

ДИАМЕТЪР: 35 мм 

ТИРАЖ: 5 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб. Изправен коронован лъв 
наляво, върху лъва, малък щит. Лъвът, разположен на фона на поле във формата на щит. Над щита, 
висока, ажурна корона, украсена с 5 лилии и кръст, оформящ върха над короната. Щитът, ограден 
от двете страни. Вляво, лаврова клонка, върху нея цифрата „100”, вдясно, житни класове, върху 
тях надпис „ЛЕВА”. Под герба, годината на емисията, „1912”. В горната половина на монетата, 
надписи околовръст „ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ”, в долната, „22. СЕПТ. 1908”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, надпис „R. MARSCHALL”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц и Виена Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Рудолф Маршал 

 

48. МЕСИНГОВО КОПИЕ НА ЗЛАТНАТА МОНЕТА ОТ 100 ЛЕВА 1912 г. 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1912 г. 

МЕТАЛ: месинг 

ТЕГЛО: 10.54 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: ОКОЛО 20 БР. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА:  
Българският държавен герб  
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Изправен коронован лъв наляво, върху лъва малък щит. Лъвът, разположен на фона на поле във 
формата на щит. Над щита, висока, ажурна корона, украсена с 5 лилии с кръст, оформящ върха 
над самата корона. В полето, вдясно от короната, знак ®. Щитът, оградени от двете страни. Вляво, 
лаврова клонка, върху нея цифрата „100”, вдясно, житни класове, върху тях, надпис „ЛЕВА”. Под 
герба, годината на емисията „1912”, над нея надпис „МЕСИНГ”. В горната половина на монетата, 
надпис околовръст „ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ”, в долната, „22. СЕПТ. 1908”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Зад тила, знак ®. Под бюста, надпис „R. MARSCHALL”. До 
външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Виена Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Рудолф Маршал 

Коментар: Знакът ® (запазена марка) обикновено означава официални продукти и изделия. Пред-
полага се, че мостри от този тип са били произведени за протоколни нужди на българската дър-
жава. Част от екземплярите са позлатени (вкл. този екземпляр). 

 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1913 ГОДИНА 

 

49.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1913 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай и никел 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 17 мм 

ТИРАЖ: 20 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 30 ноември 1937 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб.  

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО 
ПРАВИ СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „5 СТОТИНКИ 1913”, оградени от двете страни с венец. В лявата половина, 
венецът е от лаврови клонки и рози, в дясната, от житни класове и рози. Венецът, привързан с 
панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 
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50. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1913 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай и никел 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 19 мм 

ТИРАЖ: 20 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 30 ноември 1937 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб.  

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе, „БЪЛГАРИЯ”, долу „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ 
СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „10 СТОТИНКИ 1913”, оградени от двете страни с венец. В лявата половина, 
венецът е от лаврови клонки и рози, в дясната, от житни класове и рози. Венецът, привързан с пан-
делка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

 

51. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1913 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед, калай и никел 

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ТИРАЖ: 5 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 30 ноември 1937 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб.  

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе, „БЪЛГАРИЯ”, долу „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ 
СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „20 СТОТИНКИ 1913”, оградени от двете страни с венец. В лявата половина, 
венецът е от лаврови клонки и рози, в дясната, от житни класове и рози. Венецът, привързан с пан-
делка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 
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52. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1913 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000 

ТЕГЛО: 2.5 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

ТИРАЖ: 3 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него, надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, надпис „R. MARSCHALL”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „50 СТОТИНКИ 1913”, оградени от двете страни с венец от житни класове, 
лаврови клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на мо-
нетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Рудолф Маршал 

53. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1913 г. 

МЕТАЛ:: сребро 835/1000 

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 3 500 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него, надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, надпис „R. MARSCHALL”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „1 ЛЕВЪ 1913”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц и Виена, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Рудолф Маршал 
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54. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1913 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 500 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него, надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, надпис „R. MARSCHALL”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „2 ЛЕВА 1913”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц и Виена, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Рудолф Маршал 

 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1916 ГОДИНА 

 

55.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1916 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 2.5 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

ТИРАЖ: 4 562 051  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него, надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, надпис „R. MARSCHALL”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „50 СТОТИНКИ 1916”, оградени от двете страни с венец от житни класове, 
лаврови клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на мо-
нетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Виена и Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Рудолф Маршал 
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Коментар: Трите номинала от тази емисия са редки, тъй като от тях са били в обръщение изключително 
ограничен брой екземпляри. Останалото, невлизало в монетна циркулация, количество е използвано по-
късно за изработването на сребърните монети от емисия 1930 г. в монетния двор в Будапеща, Унгария. 
 

56. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1916 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 4 568 696  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него, надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, надпис „R. MARSCHALL”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „1 ЛЕВЪ 1916”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц и Виена, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Рудолф Маршал 

 

57. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1916 г. 

МЕТАЛ: сребро 835/1000  

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 2 286 008  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 28 ноември 1928 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него, надпис „ФЕРДИ-
НАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, надпис „R. MARSCHALL”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „2 ЛЕВА 1916”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц и Виена, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Рудолф Маршал 

За колекционерите тази е най-скъпата и най-търсената от досега емитираните български монети. 
Това е причината да съществуват многобройни нейни фалшификати. 
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МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1917 ГОДИНА 

 

58.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1917 г. 

МЕТАЛ: цинк  

ТЕГЛО: 2 г 

ДИАМЕТЪР: 17 мм 

ТИРАЖ: 53 200 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 30 ноември 1937 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб.  

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ 
СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „5 СТОТИНКИ 1917”, оградени от двете страни с венец. В лявата половина, 
венецът е от лаврови клонки и рози, в дясната, от житни класове и рози. Венецът, привързан с пан-
делка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

Коментар: Цинкът в чист вид се използва в монетосеченето само при форсмажорни обстоятелства 
и то за емисии, предназначени за кратковременна циркулация. Металът е много евтин, обработва се 
лесно и с минимални разходи може да бъде превърнат в монети. . По тази причина монетите от 
емисия „1917” са неустойчиви на атмосферни влияния, лесно корозират и често се разпадат, което 
ги превръща в изключителна рядкост, когато са в добро състояние. Редица европейски страни секат 
цинкови монети по времето и малко след Първата и Втората световни войни. Известни са емисии 
от цинкови монети и в други държави като САЩ, Канада, Перу, Виетнам и др.  

 

59. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1917 г. 

МЕТАЛ: цинк  

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 19 мм 

ТИРАЖ: 59 100 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 30 ноември 1937 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб.  

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
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външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ 
СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „10 СТОТИНКИ 1917”, оградени от двете страни с венец. В лявата половина, 
венецът е от лаврови клонки и рози, в дясната, от житни класове и рози. Венецът, привързан с пан-
делка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

60. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1917 г. 

МЕТАЛ: цинк  

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ТИРАЖ: 40 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 30 ноември 1937 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Малкият български държавен герб. 

Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока, ажурна 
корона, с кръст, оформящ върха над самата корона. Гербът, разположен в концентричен кръг. От 
външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ 
СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията, „20 СТОТИНКИ 1917”, оградени от двете страни с венец. В лявата половина, 
венецът е от лаврови клонки и рози, в дясната, от житни класове и рози. Венецът, привързан с пан-
делка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремниц, Австро-Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

МОНЕТА ОБРАЗЕЦ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 1 ЛЕВ, 1923 ГОДИНА 

61. НАИМЕНОВАНИЕ: 1 лев, 1923 г.

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1923 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: алуминий, цинк и мед 

ТЕГЛО: 1.52 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 3 бр. 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. 
Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво 
и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили върху стили-
зирани дъбови клонки и декоративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разположен в шнуро-
образен концентричен кръг. От външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу 
„* СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ СИЛА-ТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията „1 ЛЕВЪ 1923”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. Под възела на панделката, буквата 
„Н”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Бирмингам, Великобритания 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

 

МОНЕТА ОБРАЗЕЦ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 2 ЛЕВА, 1923 ГОДИНА 

 

62.  НАИМЕНОВАНИЕ: 2 лева, 1923 г.  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1923 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: алуминий, цинк и мед 

ТЕГЛО: 2.56 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 2 бр. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен ко-
ронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата ко-
рона. Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него 
отляво и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили 
върху стилизирани дъбови клонки и декоративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разпо-
ложен в шнурообразен концентричен кръг. От външната му страна, надписи околовръст, горе: 
„БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ СИЛА-ТА *”. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, са номинал и 
година на емисията „2 ЛЕВА 1923”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. Под възела на панделката, буквата 
„Н”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Бирмингам, Великобритания 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 
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МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1923 ГОДИНА 

63. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1923 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: алуминий, цинк и мед 

ТЕГЛО: 1.5 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 40 000 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 31 март 1931 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен ко-
ронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата ко-
рона. Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него 
отляво и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили 
върху стилизирани дъбови клонки и декоративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разпо-
ложен в шнурообразен концентричен кръг. От външната му страна, надписи околовръст, горе: 
„БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията „1 ЛЕВ 1923”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Виена, Австрия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

Коментар: При изготвянето на металната сплав не са спазени обявените пропорции между със-
тавните елементи. По тази причина монетите от емисия „1923” са неустойчиви на атмосферни 
влияния, лесно корозират и често се разпадат, което ги превръща в изключителна рядкост. 

64. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1923 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: алуминий, цинк и мед 

ТЕГЛО: 2.5 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 20 000 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 31 март 1931 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен ко-
ронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата ко-
рона. Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него 
отляво и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили 
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върху стилизирани дъбови клонки и декоративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разпо-
ложен в шнурообразен концентричен кръг. От външната му страна, надписи околовръст, горе 
„БЪЛГАРИЯ”, долу „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията „2 ЛЕВА 1923”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Виена, Австрия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1925 ГОДИНА  

 

65. ПРОБНА МОНЕТА 1 ЛЕВ, 1925 г. 

 

66.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1925 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 20 мм 

ТИРАЖ: 35 000 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен ко-
ронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата ко-
рона. Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него 
отляво и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили 
върху стилизирани дъбови клонки и декоративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разпо-
ложен в шнурообразен концентричен кръг. От външната му страна, надписи околовръст, горе: 
„БЪЛГАРИЯ”, долу: „* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията „1 ЛЕВЪ 1923”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Брюксел, Белгия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

Коментар: От началото на 20 век се води дискусия за буквата „е двойно (ѣ)”. „Левите” политици, 
комунисти и земеделци, я разглеждат като символ на отчуждението на интелигенцията от масите 
и настояват да бъде премахната от българската азбука. През 1921 година тази идея е осъществена 
с правописната реформа на Стоян Омарчевски, министър на просвещението в Правителството на 
БЗНС. Премахването на „двойното е”, обаче, се приема от много българи от Западна България и 
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особено от населението в Пиринска Македония като изкуствено отделяне на българския книжовен 
език от македонските диалекти. Буквата се превръща в своеобразен символ на българщината. Бъл-
гарската академия на науките отказва да приеме наложената реформа, а след преврата от 9 юни 
1923 г. тя е отменена. Затова надписът върху монетите, емисия 1923 г. , е „1 ЛЕВ” (с изключение 
на отсечените в Бирмингам), а върху тези от 1925 и 1941, „1 ЛЕВЬ”.  

67. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев с мълниевидна начупена линия под годината на емисията 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1925 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 20 мм 

ТИРАЖ: 34 982 289 

МОНЕТЕН ДВОР: Поаси, Франция 

Коментар: Описанията на лицевата и обратната страна на монетата са като при № 66. 

68. ПРОБНА МОНЕТА 2 ЛЕВА, 1925 г.

69. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1925 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 20 000 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. 
Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво 
и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили върху стили-
зирани дъбови клонки и декоративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разположен в шнуро-
образен концентричен кръг. От външната му страна, надписи околовръст, горе: „БЪЛГАРИЯ”, долу: 
„* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията „2 ЛЕВА 1923”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Брюксел, Белгия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 
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70. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева с мълниевидна начупена линия под годината на емисията 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1925 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 20 000 124 

МОНЕТЕН ДВОР: Поаси, Франция 

Коментар: Описанията на лицевата и обратната страна на монетата са като при № 69. 

 

МОНЕТА ОБРАЗЕЦ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 5 ЛЕВА, 1930 ГОДИНА 
 

71.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1930 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 8 г 

ДИАМЕТЪР: 26 мм 

ТИРАЖ: 2 бр. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията „5 ЛЕВА 1930”. Отдолу, хоризонтална, прекъсната черта, под нея, дъгообразен 
надпис „БЪЛГАРИЯ”. Номиналът, годината и надписа, оградени от двете страни с венец от житни 
класове, лаврови клонки и рози. Венецът, привързан с панделка н долната си част. До външния кант 
на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Мадарския конник надясно, с дълга 
дреха и шлем, над дясното му рамо, част от колчан със стрели, с дясната ръка държи юздата. Под 
коня, лъв, прободен с късо копие, украсено с конска опашка. Зад коня, предната половина на куче. 
Горе, вляво, дъгообразен надпис „КРУМЪ 814”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Вюртембергски монетен двор, Щутгарт, Германия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: проф. Иван Лазаров 

 

МОНЕТА ОБРАЗЕЦ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 10 ЛЕВА, 1930 ГОДИНА 
 

72.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1930 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 2 бр. 



59 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и година 
на емисията „10 ЛЕВА 1930”. Отдолу, хоризонтална, прекъсната черта, под нея, дъгообразен надпис 
„БЪЛГАРИЯ”. Номиналът, годината и надписа, оградени от двете страни с венец от житни класове, 
лаврови клонки и рози. Венецът, привързан с панделка н долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Мадарския конник надясно, с дълга 
дреха и шлем, над дясното му рамо, част от колчан със стрели, с дясната ръка държи юздата. Под 
коня, лъв, прободен с късо копие, украсено с конска опашка. Зад коня, предната половина на куче. 
Горе, вляво, дъгообразен надпис „КРУМЪ 814”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Вюртембергски монетен двор, Щутгарт, Германия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: проф. Иван Лазаров 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1930 ГОДИНА 

73. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1930 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 8 г 

ДИАМЕТЪР: 26 мм 

ТИРАЖ: 20 001 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда номинал и го-
дина на емисията „5 ЛЕВА 1930”. Отдолу, хоризонтална прекъсната черта, под нея, дъгообразен 
надпис „БЪЛГАРИЯ”. Номиналът, годината и надписа, оградени от двете страни с венец от житни 
класове, гроздове, тютюневи листа и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До 
външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Мадарския конник надясно, с дълга 
дреха и шлем, над дясното му рамо, част от колчан със стрели, с дясната ръка държи юздата. Под 
коня, лъв, прободен с късо копие, украсено с конска опашка. Зад коня, предната половина на куче. 
Горе, вляво, надпис „КРУМЪ”. Долу, между кучето и лъва, годината „814”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Вюртембергски монетен двор, Щутгарт, Германия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: проф. Иван Лазаров 

Коментар: В иконографията на лицевата страна на тази монета за първи път се използва изображе-
ние на тютюневи листа. За разлика от основните три елемента около герба: лаврови клонки, житни 
класове и рози, символи на трите основни географски области с българско население, Мизия, Тра-
кия и Македония, тютюневите листа символизират новия водещ отрасъл на българската икономика 
- тютюнодобива, тютюнопреработката и търговията с тютюн и тютюневи изделия. 

74. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1930 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 
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ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 15 001 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда номинал и го-
дина на емисията „10 ЛЕВА 1930”. Отдолу, хоризонтална прекъсната черта, под нея, дъгообразен 
надпис „БЪЛГАРИЯ”. Номиналът, годината и надписа, оградени от двете страни с венец от житни 
класове, гроздове, тютюневи листа и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До 
външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Мадарския конник надясно, с дълга 
дреха и шлем, над дясното му рамо, част от колчан със стрели, с дясната ръка държи юздата. Под 
коня, лъв, прободен с късо копие, украсено с конска опашка. Зад коня, предната половина на куче. 
Горе, вляво, надпис „КРУМЪ”. Долу, между кучето и лъва, годината „814”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Вюртембергски монетен двор, Щутгарт, Германия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: проф. Иван Лазаров 

 

75.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1930 г. 

МЕТАЛ: сребро 500/1000 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ТИРАЖ: 10 015 982  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него надпис „БОРИСЪ III 
ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, „BP.”, вдясно надпис „L. BÉRAN”. До външния кант на моне-
тата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и година 
на емисията „20 ЛЕВА 1930”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и 
рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Будапеща, Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Лайош Беран 

Коментар: Съкращението BP., съставено от първите букви на двата града от двете страни на р. 
Дунав, Буда и Пеща, е знак на монетния двор в Будапеща. 

 

76. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1930 г. 

МЕТАЛ: сребро 500/1000 

ТЕГЛО: 10 г 
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ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 9 028 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него надпис „БОРИСЪ III 
ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, „BP.”, вдясно надпис „L. BÉRAN”. До външния кант на моне-
тата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията „50 ЛЕВА 1930”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Будапеща, Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Лайош Беран 

77. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1930 г. 

МЕТАЛ: сребро 500/1000 

ТЕГЛО: 20 г 

ДИАМЕТЪР: 34 мм 

ТИРАЖ: 1 556 223  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него надпис „БОРИСЪ III 
ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, „BP.”, вдясно надпис „L. BÉRAN”. До външния кант на моне-
тата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията „100 ЛЕВА 1930”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Будапеща, Унгария 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Лайош Беран 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1934 ГОДИНА 

78. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1934 г. 

МЕТАЛ: сребро 500/1000 

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 
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ТИРАЖ: 3 000 958  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него надпис „БОРИСЪ III 
ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Отдолу, монограм „PM”. До външния кант на монетата, насечена окръж-
ност, наподобяваща зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията „50 ЛЕВА 1934”, оградени от двете страни с по един житен клас. Отдолу, под 
годината на емисията, едър стилизиран цвят от роза, от двете му страни по едно тютюнево стъбло с 
листа и цветове. До външния кант на монетата, насечена окръжност, наподобяваща зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Лондон, Великобритания и Белград, Югославия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Пърси Меткалф 

Коментар: Бюстът на цар Борис III е изпълнен в различен стил от този, използван при емисиите от 
1930 г. Монограмът РМ е на автора на художествения проект, Пърси Меткалф. 

79. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1934 г. 

МЕТАЛ: сребро 500/1000 

ТЕГЛО: 20 г 

ДИАМЕТЪР: 34 мм 

ТИРАЖ: 2 505 777  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него надпис „БОРИСЪ III 
ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Отдолу, монограм „PM”. До външния кант на монетата, насечена окръж-
ност, наподобяваща зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията „100 ЛЕВА 1934”, оградени от двете страни с по един житен клас. Отдолу, под 
годината на емисията, едър стилизиран цвят от роза, от двете му страни по едно тютюнево стъбло с 
листа и цветове. До външния кант на монетата, насечена окръжност, наподобяваща зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Лондон, Великобритания и Белград, Югославия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Пърси Меткалф 

 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1937 ГОДИНА 

 

80.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1937 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и алуминий 

ТЕГЛО: 2 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 
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ТИРАЖ: 60 200 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб. Изправен коронован лъв 
наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, голяма, висока ажурна корона, с пет апли-
кирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. Щитът, поддържан от два коро-
новани лъва(щитодържатели), обърнати към него отляво и отдясно, изправени върху две кръстосани 
дъбови клонки и дъгообразна лента. Под нея, монограм „R.P.”. Над герба, надписи околовръст 
„БЪЛГАРИЯ”, отдолу: „ВЪ ЕДИНЕНИЕТО Е СИЛАТА”.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, са номинал и 
година на емисията „50 СТОТИНКИ 1937”, оградени от двете страни с венец от житни класове, 
тютюневи листа и рози.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремница, Чехословакия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: на лицето, Рудолф Прибиш, на обратната страна, Ва-
сил Захариев 

Коментар: На 20 май 1930 г. е приет Закон за държавния герб. Извършва се промяна, която се със-
тои във връщане на герба от времето на Цар Фердинанд I като от него са извадени фамилните знаци 
на Сакс-Кобург и Гота. 

Монограмът R.Р. е на автора на художествения проект, Рудолф Прибиш. 

81. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1937 г. 

МЕТАЛ: сребро 500/1000 

ТЕГЛО: 20 г 

ДИАМЕТЪР: 34 мм 

ТИРАЖ: 2 207 417 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него надпис „БОРИСЪ III 
ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. До външния кант на монетата, насечена окръжност, наподобяваща зрън-
чест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията „100 ЛЕВА 1937”, оградени от двете страни с по един житен клас. Отдолу, 
под годината на емисията, едър стилизиран цвят от роза, от двете му страни по едно тютюнево 
стъбло с листа и цветове. До външния кант на монетата, насечена окръжност, наподобяваща зрън-
чест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Кремница, Чехословакия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Пърси Меткалф 
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МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1940 ГОДИНА 

 

82. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1940 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ТИРАЖ: 6 650 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него надпис „БОРИСЪ III 
ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Отдолу, буквата „А”, вдясно от нея, надпис „L. BÉRAN”. До външния 
кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, са номинал и 
година на емисията „20 ЛЕВА 1940”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Берлин, Германия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Лайош Беран 

 

83. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1940 г. 

МЕТАЛ: сплав в състав: мед и никел 

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 12 340 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него надпис „БОРИСЪ III 
ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Отдолу, буквата „А”, вдясно от нея, надпис „L. BÉRAN”. До външния 
кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, са номинал и 
година на емисията „50 ЛЕВА 1940”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Берлин, Германия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Лайош Беран 
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МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1941 ГОДИНА 

 

84.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1941 г. 

МЕТАЛ: желязо 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 20 мм 

ТИРАЖ: 10 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. 
Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво 
и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили върху стили-
зирани дъбови клонки и декоративни елементи (стилизирани ластари). Гербът, разположен в шнуро-
образен концентричен кръг. От външната му страна, надписи околовръст, горе „БЪЛГАРИЯ”, долу 
„* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и година 
на емисията „1 ЛЕВЪ 1941”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. 
Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Берлин, Германия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

Коментар: Подобно на цинка, чистото желязо се използва в монетосеченето само при форсмажорни 
обстоятелства. То корозира изключително бързо, затова монетите са годни само за кратковременна 
циркулация. Освен България, по време на Втората световна война, железни монети секат и други 
държави като САЩ, Германия, Франция и Финландия. 

 

85. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1941 г. 

МЕТАЛ: желязо 

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 15 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коро-
нован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, малка корона, над нея, голяма, 
висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. 
Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво 
и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия, стъпили върху стили-
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зирани дъбови клонки и. декоративни елементи (стилизирани ластари) Гербът, разположен в шнуро-
образен концентричен кръг. От външната му страна, надписи околовръст, горе „БЪЛГАРИЯ”, долу 
„* СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА *”. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и година 
на емисията „2 ЛЕВА 1941”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. 
Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Берлин, Германия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: неизвестен 

 

86.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1941 г. 

МЕТАЛ: желязо  

ТЕГЛО: 9 г 

ДИАМЕТЪР: 26 мм 

ТИРАЖ: 15 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда номинал и го-
дина на емисията „5 ЛЕВА 1941”. Отдолу, хоризонтална прекъсната черта, под нея, дъгообразен 
надпис „БЪЛГАРИЯ”. Номиналът, годината и надписа, оградени от двете страни с венец от житни 
класове, гроздове, тютюневи листа и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До 
външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Мадарския конник надясно, с дълга 
дреха и шлем, над дясното му рамо, част от колчан със стрели, с дясната ръка държи юздата. Под 
коня, лъв, прободен с късо копие, украсено с конска опашка. Зад коня, предната половина на куче. 
Горе, вляво, надпис „КРУМЪ”. Долу, между кучето и лъва, годината „814”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Виена, Австрия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: проф. Иван Лазаров 

Коментар: При нециркулирали екземпляри от емисия „1941”, съхранявани в сухи помещения, може 
да бъде забелязано тънкото никелово покритие, предназначено да им придаде „сребърен” блясък. 

 

87. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1941 г. 

МЕТАЛ: желязо  

ТЕГЛО: 12 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 2 200 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда номинал и го-
дина на емисията „10 ЛЕВА 1941”. Отдолу, хоризонтална прекъсната черта, под нея, дъгообразен 
надпис „БЪЛГАРИЯ”. Номиналът, годината и надписа, оградени от двете страни с венец от житни 
класове, гроздове, тютюневи листа и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До 
външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Мадарския конник надясно, с дълга 
дреха и шлем, над дясното му рамо част от колчан със стрели, с дясната ръка държи юздата. Под 
коня лъв, прободен с късо копие, украсено с конска опашка. Зад коня, предната половина на куче. 
Горе, вляво, надпис „КРУМЪ”. Долу, между кучето и лъва, годината „814”. До външния кант , зрън-
чест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Виена, Австрия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: проф. Иван Лазаров 

МОНЕТНА ЕМИСИЯ 1943 ГОДИНА 

88. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета.

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1943 г. 

МЕТАЛ: желязо 

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 35 000 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Българският държавен герб. Изправен коронован лъв 
наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, голяма, висока ажурна корона, с пет апли-
кирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над самата корона. Щитът, поддържан от два коро-
новани лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво и отдясно, изправени върху две кръсто-
сани дъбови клонки и дъгообразна лента. Под нея, буква „А”. Над герба, надписи околовръст „БЪЛ-
ГАРИЯ”, отдолу: „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА”.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и 
година на емисията „2 ЛЕВА 1943”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Берлин, Германия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ:  

Коментар: При нециркулирали екземпляри от емисия „1943”, съхранявани в сухи помещения, може 
да бъде забелязано тънкото никелово покритие, предназначено да им придаде „сребърен” блясък. 
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89.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1943 г. 

МЕТАЛ: желязо с медно-никелово покритие 

ТЕГЛО: 9 г 

ДИАМЕТЪР: 26 мм 

ТИРАЖ: 36 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда номинал и го-
дина на емисията „5 ЛЕВА 1943”. Отдолу, хоризонтална прекъсната черта, под нея, дъгообразен 
надпис „БЪЛГАРИЯ”. Номиналът, годината и надписа, оградени от двете страни с венец от житни 
класове, гроздове, тютюневи листа и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До 
външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Мадарския конник надясно, с дълга 
дреха и шлем, над дясното му рамо, част от колчан със стрели, с дясната ръка държи юздата. Под 
коня, лъв, прободен с късо копие, украсено с конска опашка. Зад коня, предната половина на куче. 
Горе, вляво, надпис „КРУМЪ”. Долу, между кучето и лъва, годината „814”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Виена, Австрия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: проф. Иван Лазаров 

 

90. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1943 г. 

МЕТАЛ: желязо с медно-никелово покритие 

ТЕГЛО: 12 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 25 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда номинал и го-
дина на емисията „10 ЛЕВА 1943”. Отдолу, хоризонтална прекъсната черта, под нея, дъгообразен 
надпис „БЪЛГАРИЯ”. Номиналът, годината и надписа, оградени от двете страни с венец от житни 
класове, гроздове, тютюневи листа и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До 
външния кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Мадарския конник надясно, с дълга 
дреха и шлем, над дясното му рамо, част от колчан със стрели, с дясната ръка държи юздата. Под 
коня, лъв, прободен с късо копие, украсено с конска опашка. Зад коня, предната половина на куче. 
Горе, вляво, надпис „КРУМЪ”. Долу, между кучето и лъва, годината „814”. До външния кант на 
монетата, зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Виена, Австрия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: проф. Иван Лазаров  
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91. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1943 г. 

МЕТАЛ: желязо с медно-никелово покритие 

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 15 000 000  

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 12 май 1952 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на царя, наляво, около него надпис „БОРИСЪ III 
ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ”. Под бюста, буквата „А”, вдясно от нея, надпис „L. BÉRAN”. До външния 
кант на монетата, зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В средата на монетното ядро, в три реда, са номинал и 
година на емисията „50 ЛЕВА 1943”, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови 
клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, 
зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: гладък, с врязан надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” 

МОНЕТЕН ДВОР: Берлин, Германия 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Лайош Беран 
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ПАРИЧНА СИСТЕМА И МОНЕТОСЕЧЕНЕ  

НА НРБ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Дистанцията на времето е изключително важен фактор за обективността на историка. Днес мо-
жем по-безстрастно да пишем за събитията около Деветосептемврийския преврат през 1944 г. и края 
на Втората световна война, както и за влиянието им върху политическия и икономическия живот в 
България. Решенията на Управителния съвет на БНБ от юли 1999 г. допринесоха голяма част от 
документите, свидетелства за този драматичен период, да бъдат вече достъпни. Тези от тях, които 
имат историческо значение, са публикувани и коментирани многократно. Тук си заслужава да спо-
менем изключително сериозния научен проект на БНБ и Държавна агенция „Архиви” в поредицата 
„Архивите говорят”, който осигури публичен достъп до разсекретените огромни масиви с икономи-
ческа информация от епохата на социализма. Но за да подчертая, че трудно могат да бъдат разбу-
лени всички тайни от онова време, цитирам написаното от редактора и един от съставителите на 
поредицата, Румен Аврамов: „Не бива да има илюзии, че политическа система, контролирала стрик-
тно архивната и обществената памет, е оставила недокоснати всички свои следи. Без съмнение през 
годините фондовете са пресявани и прочиствани или в тях просто не са попадали важни решения.”43  

В досега публикуваното от архивите липсват сведения за първата монетна реформа от 1952 г., за 
валутните курсове до 1957 г., а и каквито и да било документи, свързани с емисионната политика 
на БНБ. Със Заповед №1071 на председателя на ЦУ на БНБ Кирил Несторов44 от 2 декември 1961 г. 
всички материали по изработване на нови емисии банкноти и монети, както и сведенията за парич-
ното обръщение, са класифицирани като държавна тайна с най-висока степен на секретност „лично 
строго поверително”45. Вероятно немалка част от тези документи са унищожени, а други са извадени 
от официален оборот. Това е една от причините и до днес да се създават и разпространяват множес-
тво легенди, свързани със съвременното българско монетосечене – както по отношение на монет-
ните дворове, в които са отсичани български монети, така и по въпроса за редица „специални еми-
сии”, пробни серии и екземпляри, „грешки” и др. Липсата на точна информация не само деформира 
историческата истина, но и възпрепятства създаването на стойностни колекции с автентични бъл-
гарски монети в страната и по света. Като обобщение на казаното дотук се налага изводът, че архи-
вирането на официални документи в епохата на социализма е далеч по-недобросъвестно, селективно 
и фрагментарно, отколкото в периода от 1878 до 1948 г. Голяма част от тези документи са пропити 
изцяло от новата идеологическа доктрина, отсъства характерният за предходния период аналитичен 
характер на преписките. Едва от средата на 80-те години на миналия век започват да се третират 
реални икономически проблеми, без решенията да са директно диктувани от Москва, ангажирана с 
проблемите на съветската „перестройка”. По същото време са създадени клонове на БНБ в страната, 
обособена е „Минералбанк”, от които се очаква да реформират социалистическата икономика чрез 
раздаване на кредити. Разбира се, и в по-ранния период съществуват други банки, но те са пряко 
свързани с БНБ. Такива са Българската инвестиционна банка, ДСК, Българската външнотърговска 
банка с дъщерна компания в Бейрут, които обслужват финансово чуждестранните търговски сделки 
на държавата. 

Една от основните теми, застъпени в публикуваните наскоро документи, е за отношенията между 
държавата и БНБ. Идеологизацията и политизацията на националната банка в периода след 9 сеп-
тември 1944 г. е част от активния процес по установяване на комунистически режим в страната. 
Ръководството на БНБ е сменено, а бившите управители на централната банка са изправени пред 
Народния съд през март 1945 г. Постепенно е наложена нова стратегия за развитие на банковата 
система, според която БНБ се превръща в строго централизиран институт, в социалистическа „мо-
нобанка”46 с функции на търговска, емисионна и банка за разплащания и развитие. Банковото дело 

                                                            
43 Българска народна банка. Сборник документи. Том пети 1948–1990 г., част първа, София 2009 г., с. 23. 
44 Кирил Несторов управлява БНБ в периода 7 декември 1959 г. – 5 януари 1969 г. 
45 ЦДА, ф. 132, оп. 23, а.е. 3, л. 228–230, 232–233. Оригинал. Машинопис. Заповед № 1071, София, 2. XII. 1961 

г. Списък на сведенията и материалите, имащи характер на ДЪРЖАВНА ТАЙНА. 
46 С този термин в икономическата литература се назовават националните банки в системи с планова иконо-

мика. 
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е обявено за изключително (монополно) право на държавата.47 Законът за национализацията на час-
тните банки, приет през декември 1947 г., отменя стария закон за БНБ, легитимира вече направените 
промени и бележи установяването на нов политически и стопански елит в България. Де юре нацио-
налната банка остава без специален закон, който да регулира устройството и функциите и, до края 
на социалистическия период като преминава на подчинение първо към Министерството на финан-
сите, а след 1956 г. – към Министерския съвет. Едва през 1966 г. БНБ е с ранг на Комитет, а през 
1976 г., само за един мандат, нейният председател става част от правителството. Финалният акорд 
в трансформирането на паричната система е поставен с Постановлението на Министерския съвет за 
преустройството на банковата система от март 1951 г.48 Относително самостоятелните популярни 
банки се превръщат в клонове на БНБ, забранени са индивидуалното и потребителското кредити-
ране, както и стоковото и паричното кредитиране между предприятията. БНБ упражнява пълен кон-
трол върху тяхната дейност, върху изпълнението на републиканския бюджет и има монополно 
право за разплащания с други държави. Установени са и основните инструменти за контрол на па-
ричната сфера: кредитният и касовият план. При тези обстоятелства е изключително трудно и 
твърде условно да се говори за парична политика: българската икономика периодично навлиза в 
кризи по външния дълг в конвертируема валута, които обикновено са преодоляване с подкрепата на 
СССР. Изходът от тази спирала се оказва невъзможен още от средата на 80-те години на миналия 
век и води до постепенното разпадане на политическата и икономическата система в България. Едно 
от най-острите проявления на инфлацията, за която открито не се говори в период от около 40 го-
дини, е през лятото на 1989 г., когато масовото изселване на турското население вследствие на „въз-
родителния процес” води до изтегляне на големи парични суми от лични влогове и лавинообразно 
увеличение на паричната маса. В БНБ са обсъждани няколко варианта за противодействие на инф-
лационните процеси, но реални действия са предприети едва в началото на 1991 г. 

В периода след Втората световна война финансовата обстановка в страната е изключително нес-
табилна и напрегната. Паричната система изпитва реални проблеми, характерни за военновремен-
ната ситуация, в която се намира България. През есента на 1944 г. се засилва тенденцията за изтег-
ляне и трезориране на спестявания и други парични средства от населението, което води до сери-
озни затруднения в паричното обращение. В цялата страна се забелязва липса на разменни монети, 
с които се извършват дребни плащания, недостатъчни са и банкнотите.49 Паралелно с това тече и 
процес на засилена контрабанда на български монети, банкноти и съкровищни бонове от чужбина 
– основно поради изтеглянето им от обръщение в Тракия (Гърция) и Югославия.50 С цел да бъдат
ограничени неблагоприятните последствия от тези стихийни процеси върху българската финансова 
система Управителният съвет на БНБ приема още на 3 май 1945 г. Наредба закон за търговията с 
външни платежни средства. Населението получава възможността (без наказателно преследване) да 
предложи в едномесечен срок за изкупуване от БНБ притежаваните платежни средства в чуждест-
ранна валута. Същевременно се забранява вноса на български монети, банкноти и съкровищни бо-
нове от чужбина.51 Първата парична реформа е проведена през 1952 г., когато 100 стари лева са 
заменени с 1 нов, за да бъде ограничено влиянието на продължителната инфлация. За съжаление, 
обаче, обменният курс не е приложен за всички пари в обращение. Авоарите по банкови сметки са 
обменени по курсове, които варират от 33:1 до 100:1, а цените на основните стоки са актуализирани 
в съотношение 25:1. Очевиден е стремежът на новата власт окончателно да експроприира авоарите 
на стария елит. През 1962 г. е извършена втора деноминация на българския лев при съотношение 
10:1, а обменният курс на щатския долар е 1.17 лева = 1 щатски долар. След тази реформа, предиз-
викана от промените в курса на рублата и цените в СССР, българската национална валута остава 
сравнително стабилна до средата на 80-те години на XX в. 

След началото на демократичните реформи в страната през ноември 1989 г. има два изключи-
телно тежки периода на остра инфлация – през зимните месеци на 1990/91 г. и на 1996/97 г., когато 
стойността на българския лев девалвира значително. През 1997 г. в страната е установен Валутен 

47 ЦДА, ф. 117, оп. 6, а.е. 72, л. 8–11. Оригинал. Печатно и машинопис. Закон за банките, 24 декември 1947 г. 
48 ЦДА, ф. 136, оп. 7, а.е. 142, л. 33–48. Оригинал. Машинопис. Постановление №218 от 2 март 1951 г. за 

преустройство на банковата система. 
49 ЦДА, ф. 163, оп. 10, а.е. 119, л. 1. Оригинал. Машинопис. Писмо от Околийския комитет на Отечествения 

фронт в Казанлък до Националния комитет на ОФ, 16 октомври 1944 г. 
50 ЦДА, ф. 163, оп. 17, а.е. 160, л. 1. Оригинал. Машинопис. Писмо от БНБ до Министерството на финансите 

и Министерството на войната с искане за засилване на митническия и пограничния контрол, 2 април 1946 г. 
51 ЦДА, ф. 132, оп. 1, а.е. 5, л. 1, 3–4, 9–10. Оригинал. Машинопис. Протокол на УС на БНБ с решение за 

одобряване на Наредба-закон за търговията с външни платежни средства, 3 май 1945 г. 
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борд, а курсът на лева е фиксиран в съотношение 1 германска марка = 1000 лева. През 1999 г. наци-
оналната ни валута е отново деноминирана при съотношение 1000:1, като по новия курс 1 лев = 1 
германска марка. При въвеждането на еврото като общоевропейска валута през същата година об-
менният курс на 1 евро е 1,95583 лв. При подписването на договора за влизане в Европейския съюз 
България поема ангажимент за присъединяване към еврозоната като в момента се провежда общес-
твено обсъждане на проекта за Национален план за въвеждане на еврото в Република България. 

Смяната на един обществен строй с друг винаги е съпътствана преди всичко от промени в идео-
логията, в символите и внушенията на новата власт. От векове монетите са едни от най-важните 
посланици на управляващите към народа. Като основен елемент в стоково-паричното обръщение те 
достигат най-бързо и безпрепятствено до най-отдалечените части на дадена територия. Затова върху 
тях се отразяват приоритетно знаците на извършената в обществото промяна. Първата емисия на 
народната власт, датирана в 1951 г., показва новия герб на страната, както и промяната в названи-
ето й – Народна република България. Върху лицевата страна на монетите се появява и петолъчната 
звезда, която ще стане неизменна част от символиката им в продължение на повече от четири десе-
тилетия. Като редица други знаци тя има своите корени далеч в древността – едно от първите са-
мостоятелни изображения на пентаграм върху монети е в бронзовите емисии на малоазийския град 
Питане през IV–III в. пр. Хр. (виж фиг. 1). Но пентаграмът (петолъчна звезда) се среща и като еле-
мент от редица изображения върху монети от средиземноморския регион през следващите епохи. 
(виж фиг. 2). 

  
                                  Фиг. 1                                                  Фиг. 2. Дидрахма на град Велиа, Луканиа, 

                                                                                                        около 400–350 пр. Хр. 

В периода между 1948 и 1989 г. център на валутната система на страните от СИВ52, част от която 
е и България, е съветската рубла. През нейния курс се изчисляват съотношенията на българския лев 
към другите валути, промените в нейното златно съдържание се отразяват пряко и на лева, и върху 
цялостната ценова система в страната. Фактически съотношението лев – рубла (8,9 лева за 1 рубла) 
е зададено директно от Москва в официално писмо на Председателя на Управлението на Държав-
ната банка на СССР от декември 1960 г.53 Очевидно и двете парични реформи, извършени по време 
на социализма, през 1952 и 1962 г., са „консултирани” от съветски експерти, за което свидетелстват 
редица запазени и публикувани документи. И в двата случая се обръща сериозно внимание на пред-
варителната разяснителна работа сред населението, която трябва да започне своевременно, за да 
няма шок от променените пазарни цени и въведените нови монети. През пролетта на 1961 г. се ко-
ментира дори въвеждането на нов номинал от 0,5 ст., на което българските банкови специалисти се 
противопоставят, като изтъкват техническите неудобства, които биха възникнали поради изключи-
телно малкия размер на монетата.54 Така единствените различни от обичайните за българската па-
рична система номинали са появилите се в емисията от 1951 г., частично сечена в Монетния двор в 
Ленинград (дн. Санкт Петербург) в СССР, 3 и 25 стотинки, повлияни от съветския стандарт. В най-
ново време, когато страната се върна към общоевропейската финансова система, като своеобразен 

                                                            
52 СИВ – Съвет за икономическа взаимопомощ (1949–1991), в който като пълноправни членки участват всички 

социалистически страни, а като асоциирани членове или наблюдатели в различни периоди се включват 
Югославия, Финландия, Мексико, Ирак, Лаос, Северна Корея и др. 

53 ЦДА, ф. 132П, оп. 1, а.е. 25, л. 23. Оригинал. Машинопис. Писмо от председателя на Държавната банка на 
ССР, А. Коровушкин, до председателя на БНБ К. Несторов с потвърждение на постигнатата между двете 
банки договореност за нов курс на рублата към лева от 1 януари 1961 г. Москва, декември 1960 г. 

54 ЦДА, ф. 132П, оп. 1, а.е. 25, л. 170–178. Оригинал. Машинопис. Протокол от срещата в Москва на 17 март 
1961 г. във връзка с подготовката за извършване на парична реформа в България през 1962 г. 
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феномен може да бъде посочен номиналът от 1,95583 лв. на две сребърни монети с частично позла-
тяване „България – Европейски съюз” и „България в ЕС”, емитирани съответно през 2005 и 2007 г. 
– феномен, който съответства на официалния фиксиран курс на лева към еврото.

За съжаление не разполагаме със сведения относно емисионната политика на държавата освен 
един строго поверителен доклад от лятото на 1948 г. В него се съобщава, че държавното предприя-
тие „Цветпром” на гара Искър е започнало работа по подготовката за отсичане на дребни монети от 
1, 2 и 5 лв., като сплавта за изработката им се състои „предимно от алуминий, малко мед, фероман-
ган и др.” Първата партида е за 80 милиона лева. В този момент пресите в „Цветпром” още не са 
монтирани и сеченето не е започнало. Затова се поставя въпросът за използване възможностите на 
други държави за печатане на банкноти и отсичане на по-големи количества монети.55 Но в разсек-
ретените и публикувани досега архиви няма други документи, които да свидетелстват за решенията, 
взети по тези и други важни за паричното обръщение в България въпроси. 

Едва в началото на XXI в., с цел по-висока рентабилност, се въвеждат монети от 1 и 2 лв., като 
банкнотите със съответния номинал подлежат на постепенно изтегляне от паричното обращение. 
Българският метален лев е емитиран през 2002 г. като двукомпонентна монета с вътрешен кръг от 
бяла сплав и външен пръстен от жълта сплав, с тегло от 7 г и диаметър от 24,5 мм. Монетата е с лика 
на Св. Иван Рилски. От декември 2015 г. започва и поетапното въвеждане на пазара на отсечените 
12 млн. монети от 2 лв., които постепенно трябва да изместят банкнотите от същия номинал от 
паричната циркулация в страната. И монетата от 2 лв. е двукомпонентна: състои се от вътрешен 
кръг със златист цвят, изработен от Cu-Ni-Zn сплав и външен пръстен със сребрист цвят от Cu-Ni 
сплав. Монетата носи изображение на Паисий Хилендарски, има тегло от 9 г и диаметър 26,5 мм. 

Информация за металите и техните сплави, използвани в производството на българските монети 
от най-ново време, намираме в публикуваните от БНБ каталози. И тук прави впечатление консерва-
тивността на избраните материали, характерна за по-голямата част от държавните монетни дворове 
до края на 80-те години на XX век. Разменните монети са изработени от медно-никелова сплав, 
докато възпоменателните са основно от благородни метали – злато и сребро. Съществената разлика 
с предходния период е, че след 1948 г. в българското монетосечене не са използвани типични за 
военновременните емисии материали като желязо и алуминий. През 1976 г. е емитирана първата 
медна монета с проба 900/1000 – 1 лв. „100 години от Априлското въстание, 1876 г.”. Втората от 
този тип се появява на българската нумизматична сцена след повече от 30 години, през 2009 г., и е 
посветена на 110-годишнината от рождението на известния художник Дечко Узунов. Среброто, из-
ползвано при повечето от монетите, сечени след Втората световна война, също е с по-висока проба, 
а именно 900/1000 и 999/1000. Емисиите от 1965 г. „1100 години славянска писменост” и „Георги 
Димитров”, които се състоят от златни и сребърни монети, бележат своеобразен връх в качеството 
на българските монети. За първи път в родното монетосечене е постигнато нивото „мат-гланц”, из-
вестно по света и между колекционерите като „proof”. През 1979 г., по повод Международната го-
дина на детето и провеждането на Първата международна детска асамблея „Знаме на мира” в Бъл-
гария е емитирана и първата сребърна монета „пиефорт” с тегло 46,66 г (1,5 тройунция). Особеното 
е, че всички останали параметри са като на обикновената сребърна монета от 10 лева, отсечена по 
този повод, но ядрото е двойно по-дебело, поради което и теглото е двойно по-голямо. Четвърт век 
по-късно колекционерите виждат втората монета „пиефорт” – от емисията „100 години Народен 
театър „Иван Вазов”, една красива и забележителна българска монета, която за съжаление не при-
доби особена популярност сред ценителите, въпреки ограничения си тираж от 5000 екз.  

В монетосеченето от епохата на социализма има и още две интересни събития. В рамките на 
международното сътрудничество със страните от СИВ две монети, създадени по български проект 
(1 лев „1300 години България. Дружба навеки НРБ – СССР” и 5 лева „1300 години България. Христо 
Ботев и Шандор Петьофи”), са отсечени съответно като 1 рубла и 100 форинта вероятно в монетните 
дворове на СССР и Унгарската народна република. За съжаление не са достъпни документи, от ко-
ито да научим повече за историята на тези две емисии. 

Нови идеи и материали в съвременното българско монетосечене, обаче, се появяват едва след 
началото на политическите и икономическите промени, започнали в края на 1989 г. Оттогава на-

55 ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 12, л. 58-62. Оригинал. Машинопис. Доклад от директора на Емисионната дирекция 
на БНБ Д. Чифчиев до Управителя Ц. Цончев за състоянието на банкнотите в касите на банката и за необ-
ходимостта от емитирането на нови банкноти и разменни монети. София, след 2 юли 1948 г. 
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сетне емитираните от Монетния двор на България възпоменателни монети са придружени с подро-
бен сертификат (1993 г.) и опаковани в капсули, а някои от по-новите емисии разменни монети се 
предлагат на нумизматичния пазар в страната и в чужбина в специално оформени колекционни се-
рии (1999 и 2002 г.) в стила на колекциите разменни монети на редица европейски монетни дворове. 
По този повод трябва да споменем, че именно в периода след 1989 г. започва създаването и на ко-
лекционни серии от 2, 3 и повече възпоменателни монети, насочени основно към колекционерите в 
страната и чужбина. Новост са и външното им оформление, и по-ограничените тиражи, като основ-
ната цел на емитентите е да бъде създаден траен интерес към съвременните български монети. По 
този начин са представени на колекционери и ценители трите възпоменателни монети от злато, пла-
тина и сребро, емитирани по повод асоциирането на България към Европейската общност, емисия 
1993 г.; номерираната колекция от 10 малки златни монети, посветена на XXVIII летни олимпийски 
игри в Атина през 2004 г., емисия 2002 г. и др., като последната може да бъде сравнена с най-добрите 
световни образци не само като Качество: на монетите, но и като цялостно оформление. 

 
Фиг. 3. Колекционна серия български разменни монети, емисия 2002 г. 

 

 
Фиг. 4. Колекционна серия от 3 възпоменателни монети от злато, платина и сребро,  

емитирани по повод асоциирането на България към Европейската общност, емисия 1993 г. 

Интересно би било да обърнем внимание и на гуртовете на съвременните български монети. До-
като в периода от Освобождението до края на Втората световна война те са два вида: гладки или 
назъбени, а само някои от тях са с надпис „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ”, то след 1970 г. гуртовете са 
с най-разнообразно оформление и надписи. Някои от тях са украсени с множество врязани пето-
лъчни звезди, при други страничният ръб е назъбен на сектори или носи поредния номер на моне-
тата (виж фиг. 5 и 6).  
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Фиг. 5 

Фиг. 6 

Врязаните в гурта надписи са многобройни като част от тях са на кирилица, други – на латиница 
(виж фиг. 7 и 8). 

Фиг. 7. Врязан надпис „ЮНЕСКО 1945–1985 * UNESCO 1945-1985” върху гурта на монета от 5 
лева, емисия 1985 г., „XXIII генерална конференция на ЮНЕСКО, София (България)”. 

Фиг. 8. Врязан надпис „CITIUS, ALTIUS, FORTIUS” върху гурта на монета от 10 лв., емисия 
1975 г., „Десети олимпийски конгрес, Варна (България), 1973 г.” 

Общото е, че с някои редки изключения качеството на изпълнението им е сравнително ниско. 
Стилът на буквите в различните емисии не е еднакъв, дебелината и овалът им са неравномерни, 
понякога се губят детайли дори при идеално запазени екземпляри. Надписите върху гурта представ-
ляват своеобразна есенция на събитието, по повод на което са емитирани монетите, или са ембле-
матична фраза девиз, свързана с него или с изобразената историческа личност (виж фиг. 9 и 10). 

Фиг. 9. Врязан надпис „ СОФИЯ. РАСТЕ, НО НЕ СТАРЕЕ” върху гурта на монета от 20 лв., 
емисия 1979 г., „София – сто години столица на България”. 

Фиг. 10. Врязан надпис „БАТАК. КОПРИВЩИЦА. ПАНАГЮРИЩЕ. КЛИСУРА. ПЕРУ-
ЩИЦА” върху гурта на монета от 2 лв., емисия 1976 г., „100 години от Априлското въстание, 1876 

г.” (Боримечката). В надписа е пропусната Бяла Черква, което става причина емисията да бъде 
спряна и възобновена без надписи на гурта. В населението остават около 100 монети, една от ко-

ито е публикувана в каталога на това издание под № 145. 

Обикновено отделните елементи в надписите на гурта са разграничени с различни по размер и 
дълбочина на врязването пелети, понякога – с петолъчни звезди (виж фиг. 11 и 12). 
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Фиг. 11 

 
Фиг. 12 

Изключително редки са случаите, когато качеството на врязания надпис върху гурта е близко 
или еднакво с това на монетите от предходния период. Илюстрациите по-долу показват два надписа 
с много добро Качество: и стил на буквите, правилно центрирани върху гурта, с равни разстояния 
между буквите и с достатъчна дълбочина на врязването (виж фиг. 13 и 14). 

 
Фиг. 13. Врязан надпис „ДА ЖИВЕЙ, ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРИЯ” върху гурта на монета от 5 лв., 

емисия 1976 г., „100 години от Априлското въстание, 1876 г.” (Райна Княгиня). 

 
Фиг. 14. Врязан надпис „БУНТ, БУНТ, НА ОРЪЖИЕ” върху гурта на монета от 1 лв.,  

емисия 1976 г., „100 години от Априлското въстание, 1876 г.”. 

В периода от 1944 г. до наши дни върху лицевата страна на българските монети са изобразявани 
три основни знака: националният герб от времето на социализма, новият национален герб, предста-
вен за първи път през 1998 г., а от 1999 г. насетне – емблемата на БНБ (фиг. 15). Върху лента в 
долната част на знака на националната банка е изписана годината на нейното основаване „1879”. В 
редки случаи върху лентата е отбелязана и втора цифра, която означава годината на емисия, напри-
мер „1999” по повод 120-годишнината от създаването на БНБ или „2004” – годината на поредния 
юбилей на банката и на емитирането на монетите „Цветница”, „125 години БНБ”, „Св. Николай 
Чудотворец” и др. 

 
Фиг. 15. Емблемата на БНБ 
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Според българската държавна традиция въпросът за герба се урежда в Конституцията. Затова и 
промените в него са правени паралелно с промените в конституцията на страната: веднъж през де-
кември 1947 г. (фиг. 16), след това през 1971 г. (фиг. 17) и за трети, последен досега път, през 1991 
г. Едва през 1998 г. е приет Законът за държавния печат и националното знаме, заради което и новият 
герб на Република България е изобразен за първи път върху монетни емисии от тази година. 56 

       Фиг. 16. Първият герб на НРБ след промяната  Фиг. 17. Българският герб от 1971 г. 
       на Конституцията през 1947 г. Върху            когато е посочена и годината на 
       червената лента е изписана само  създаването на българската 
       датата на „победата на  държава, „681”. 
       социалистическата революция” 
       в България, „9.IX.1944”. 

Нов елемент и в двата герба от епохата на социализма е зъбното колело, което символизира ин-
дустриализацията на страната, началото на развитието на тежка промишленост и други стопански 
отрасли, несъществували в българската икономика в периода от Освобождението до края на Втората 
световна война. 

Фиг. 18 

Актуалният герб на Република България (фиг. 18) е изобразяван досега само върху три монетни 
емисии от 1998 г. За първи път в българската история в държавния герб е включен, изписан върху 
бяла лента с трикольорен кант, девизът на българското Народно събрание „СЪЕДИНЕНИЕТО 
ПРАВИ СИЛАТА”. При последната редакция на този текст вниманието на Н. Цветанов беше прив-
лечено от един интересен детайл в герба, който не е коментиран досега. Във всички описания, вкл. 
Закона за герб на Република България от 1997 г., се говори за трикольор, а цветовете на лентата над 
щита са всъщност четири. По думите на един от авторите на художествения проект за настоящия 
български герб, художника Кирил Гогов, става дума за често прилаганото в изкуството, архитекту-
рата и хералдиката „фланкиране” – в случая на лентата с цветовете на националния флаг. Вместо 

56 За повече информация относно българските гербове виж Дерменджиев, Х., Символи и гербове в българското 
монетосечене и бонистика (ХІІІ-ХХ в.). ІІ. Държавните гербове върху монетите и банкнотите (1881–198-) в: 
Нумизматика, ХV/1981, 1, 40–47 и Символите на българската държава 1878–1948 г. в: България 1300. 
Институции и държавни традиции. Т. 3. София, 1983, 81–89. Авторът, Христо Дерменджиев, е най-извес-
тният български хералдик, член-кореспондент на Световната академия по хералдика, на Британската крал-
ска академия по хералдика и на Международния институт за орденски науки. Той е председател на комиси-
ята и журито за актуалния държавен герб на България, автор е на проектите за нова орденна система, за 
военни и полицейски знамена и униформи и др., осъществени през 90-те години на миналия век.  
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по-коректното и напълно симетрично фланкиране (бяло, зелено, червено, зелено, бяло) поради срав-
нително малкия размер на герба и възможностите на намалението е избрано по-опростеното флан-
киране – бяло, зелено, червено, бяло. 

По-съществен проблем за авторите на герба и немалка част от народните представители се оказва 
идеята в новия герб на страната да се включи корона. Много от тях свързват добавянето на елемента 
корона с промяна във формата на държавно управление и желание за възстановяване на монархията. 
Стига се до намесата на Конституционния съд, който твърди, че „Липсата или наличието на корона 
в държавния герб още не означава утвърждаването на формата на държавно устройство. Ко-
рони съществуват в републиканските гербове на Австрия, Армения, Полша, Русия, Чехия, Унгария, 
Финландия и др. Така че няма пречка в държавния герб на една република да има корона”. По този 
начин конституционните съдии дават формално право на Народното събрание „да приеме други 
елементи към основните при утвърждаване на държавния герб”.57 Така е създадено едно хармо-
нично изображение с модерно излъчване – символ и посланик на България, което е не само предс-
тавително, но и красиво. 

В периода след 1944 г. за първи път в историята на българското монетосечене могат да бъдат 
разграничени две основни групи монети: разменни, сечени за обслужване на монетното обръщение 
в страната, и възпоменателни (комеморативни), често с колекционерска стойност, надвишаваща 
техния номинал. Вторият тип монети е емитиран по повод различни исторически годишнини, зна-
чими културни и спортни събития и др.  

Емисионната политика на БНБ бележи своеобразен връх през 1981 г. по повод честванията, свър-
зани с 1300-годишнината от основаването на българската държава. Общонационалната кампания е 
отбелязана с една емисия златни монети, пет емисии сребърни и 17 емисии медно-никелови монети 
с общ тираж 4 592 000 екз. Може да се предположи, че стремежът на организационния комитет за 
отбелязването на 1300-годишнината на българската държава е бил събитието да се популяризира 
чрез монетите в страната и зад граница. Тази политика е блестящо продължение на античната тра-
диция в монетосеченето, когато паричните знаци представляват най-добрият изразител и посланик 
на държавната пропаганда. Върху тях са изобразени някои от най-значителните исторически съби-
тия, личности и сгради в 1300-годишната история на България, а монетните надписи свидетелстват 
пряко за причината за отсичането им. През 1981 г. членовете на нумизматичните дружества в цялата 
страна са над 10 000 и ако всеки от тях е закупил, както обичайно, по 2 монети от всяка разновид-
ност, то само колекционерите са трезорирали най-малко 460 000 монети от емисиите, пуснати в 
обръщение по повод 1300-годишнината на България! А освен тях има поне още 10 000 организации, 
институции, висши държавни служители и стопански дейци, които колекционират съвременни бъл-
гарски монети. Като вземем предвид и изключително мащабната по онова време държавна пропа-
ганда зад граница, осъществявана от българските посолства, културни центрове и други организа-
ции, можем да очертаем сравнително точно обема и значителността на честването на 1300-годиш-
нината от създаването на българската държава и сериозното място на монетните емисии в него. И 
до днес това събитие остава ненадминато по размах и уникално не само за съвременната история на 
България. Като единствена слабост на множеството емисии, отсечени по повод честванията на 1300-
годишнината от създаването на българската държава, можем да посочим изключително големия им, 
масов тираж. За съжаление на колекционерите не са предвидени емисии с ограничен тираж и по-
специфично оформление на монетите (тегло, маркировка и др.) или тяхната опаковка. От този пе-
риод най-интересни за нумизматите остават монетите с допуснати грешки: в надписите на лицевата 
или опаковата страна, в гуртовете или в определени символи и изображения. Изключително прив-
лекателни са и пробните монети, отсечени по повод XXIII летни олимпийски игри в Лос Анжелис 
(САЩ) през 1984 г., които не са емитирани официално в резултат на политическото решение стра-
ните от социалистическия блок да не участват в олимпиадата. Те привличат вниманието на колек-
ционерите и в наши дни и представляват ценен куриоз в съвременното българско монетосечене.  

През 1993 г., по повод асоциирането на България към Европейската общност е отсечена единст-
вената досега българска монета от платина с проба 999/1000 „Десислава”. Трябва да подчертаем, че 
тя е уникална разработка на наши дизайнери и технически експерти, без да бъде използвано чуждо 
ноу-хау за изключително сложната работа с един от най-твърдите и жилави при обработка метали. 
През 1998 и 1999 г. са емитирани и първите малки златни монети (1,55 г) с чистота, отговаряща на 

                                                            
57 Решение № 1 на Конституционния съд от 4 април 1995 г. по конституционно дело № 5 от 1995 г. Обн. ДВ, 

бр. 35 от 14.04.1995 г. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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стандартите за инвестиционно злато – 999/1000. Те имат най-висока номинална стойност от всички 
съвременни български монети – 20 000 лева. По повод началото на новото хилядолетие е създадена 
рядката българска монета с три отвора в нулите на цифрата „2000”, която веднага е свързана със 
съвременна легенда за късмет от името на световноизвестната българска пророчица Ванга. Две го-
дини по-късно колекционерите са изненадани от ново изключително постижение на съвременната 
българска нумизматика – златната монета „Златен български лев” в изключително ограничен тираж 
от 2000 бр. И до днес нейният пазарен успех остава ненадминат, а ценителите я търсят наравно с 
легендарните раритети от времето на Третото българско царство. Но най-лимитирана и до днес ос-
тава емисията „Св. Георги Победоносец” от 2007 г.: златната монета от 8,64 г с номинал 100 лв. е 
отсечена само в 1500 екземпляра! През 2002 г. е емитирана и първата българска цветна монета „Сур-
вакари”, чиито тираж от 5000 екз. е изчерпан буквално за дни. Годината очевидно е феноменална за 
съвременното българско монетосечене, защото тогава е пусната в обръщение и първата разменна 
биметална монета, а именно 1 лв., изработен от бяла сплав с външен пръстен от жълта сплав. Фор-
мата на монетите, отсечени в периода след края на Втората световна война, остава неизменно 
кръгла. И до наши дни тя не се повлиява от съвременните модни тенденции в световното монетосе-
чене, което вече познава овални (елипсовидни), многоъгълни и други форми. 

През първите години на XXI век са създадени и редица други ценни монети – напр. сребърните с 
позлатяване от серията „Съкровищата на България”, първата трикомпонентна монета от сребро с двус-
транна оксидация на външния пръстен и позлатяване върху вътрешния кръг на обратната страна от 
серията „Именити български гласове”, посветена на прочутия български бас Борис Христов. През 
2009 г. е емитирана и първата българска монета с ръчно нанесен силикатен емайл, посветена на 130-
годишнината от създаването на БНБ. Очевидно наличието на неразработена пазарна ниша, а и сво-
бодният достъп до най-модерните световни постижения в областта на нумизматиката след 1989 г. 
стимулират не само креативността на българските монетотворци, но и техническото развитие и усъ-
вършенстването на Монетния двор. Впечатление прави, че, както в годините на българското княжес-
тво и царство след Освобождението, така и в наши дни, монетите с историческа и религиозна тематика 
запазват привлекателността си за населението и представляват съществена част от съвременното бъл-
гарско монетосечене.58 Въпреки все по-високата си цена, пряко свързана с високите борсови коти-
ровки на златото на международните пазари, изключително търсени са златните монети, емитирани 
през последното десетилетие: „Свети Наум“, „Богородица Пътеводителка“, „Св. Петка Българска”, 
„Св. Св. Константин и Елена“, „Св. Пророк Илия“, „Св. Мина“, „Благовещение” и „Рождество Хрис-
тово”. Очевидно е, че отново във време на финансова и икономическа несигурност, особено в услови-
ята на пандемията КОВИД 19, българинът избира монетите от благороден метал като убежище за 
своите авоари, както и в предходни исторически епохи. 

През последните години наред с обогатяването на съществуващите монетни сбирки в страната 
се зародиха и тенденции на повишаване на интереса към съвременните български монети по света, 
основно в страните от ЕС и Русия, както и на създаване на ново поколение колекционери, които 
ценят не само чуждестранните инвестиционни монети и серии, но и произведенията на родната ну-
мизматика. Основната ценност на колекцията, която служи като база на това изследване, се състои 
в нейната пълнота. С дългогодишно търсене, огромен интерес и ентусиазъм, които могат да бъдат 
сравнени с размера и значимостта на едно научно изследване, Николай Цветанов успява да събере 
не само официално емитираните и пуснати в обръщение монети, но и редица изключително редки 
проби, куриози, грешки и дори някои непускани или изтеглени от циркулация екземпляри. И нещо 
повече: сериозният колекционер отива отвъд обикновеното „събирателство”. По емпиричен път, 
чрез целенасоченото наблюдение, сравнителния анализ и логиката Цветанов търси и намира в мно-
гобройните си монети отговорите на редица въпроси, свързани с монетната политика, с изображе-
ния и емисии от българското съвременно монетосечене. 

Едно от най-значимите събития в съвременното българско монетосечене в началото на XXI век е 
възстановяването на свободния пазар за благородни метали, създаването и предлагането от частни 
компании на висококачествени, сертифицирани продукти от злато и сребро. Пионер в тези процеси 
е Първа инвестиционна банка, която се наложи като официален представител за България на 
реномираната швейцарска рафинерия за благородни метали ПАМП и на Новозеландския монетен 

58 Такива са колекционните серии възпоменателни монети от благородни метали „Българска иконография“, 
„Български църкви и манастири“, „Средновековни български владетели“, „Български традиции и обичаи“, 
емитирани от БНБ. 
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двор.59 В нейната дейност в областта на монетосеченето определяща е обратната връзка пазар-
производител, клиентското търсене, което води до създаването и предлагането на определени типове 
продукти от инвестиционно злато и сребро. Традиционно водещи са темите за представянето на 
богатото българско културно наследство, за православната вяра и нейните основни символи, за 
любовта, децата и семейството и свързаните с тях празници.  

Безспорно, най-популярната колекционна серия, създадена и разпостранявана от Fibank е „Сък-
ровищата на България – Панагюрско съкровище”. Тя е плод на уникално сътрудничество между три 
известни, но разнородни институции: финансова, културна и международна нумизматична. Създа-
дена е по идея на Първа инвестиционна банка и Регионален археологически музей Пловдив, а ди-
зайнът и изработката на монетите са дело на Новозеландския монетен двор. Този изключителен 
продукт присъства на българския пазар чрез Първа инвестиционна банка в качеството и на офици-
ален представител на монетното ателие на Южния Пасифик за България и Балканите. За първи път 
мотиви от българското културно наследство се представят върху чуждестранни монети. Номиналът 
им (2 долара) е предоставен от далечните тихоокеански острови Ниуи, част от Британската общност 
на народите и едни от най-големите коралови острови в света. Ограниченият тираж на новата мо-
нетна серия (5000 екз.), известността на Панагюрското златно съкровище и изключителната красота 
на изображенията превръщат тази нова колекция в желана придобивка за ценителите. По този начин 
всяко трио монети става своеобразен посланик на българската култура по света.  

 
От тази колекционна серия съществуват вече два варианта, всеки от които се състои от 3 сре-

бърни монети с тегло 1 тройунция (31,1035 г) с проба 999/1000 и частично златно покритие. Диаме-
търът на всяка монета е 40,7 мм. Колекцията е представена в луксозна кутия с ефект на тъмен мра-
мор. Придружена е от карта с най-известните тракийски съкровища, намерени в българските земи и 
сертификат, който освен техническите данни на монетите включва и подробна информация за Па-
нагюрското златно съкровище. Всяка колекция представя по три съда от съкровището: каничка, ка-
ничка с дръжка, и ритон с животинска глава в първата серия и уникалната фиала, ритон с козирог и 
амфора-ритон с две дръжки във втората. Монетите от двете колекции се разпространяват и като 
единични екземпляри.  

 

                                                            
59 Специалното място, което отделям на създадените от Fibank, в сътрудничество с реномирани чуждестранни 

партньори, монети и медали е не за да неглижирам няколкото други български компании с подобна дейност, 
а за да представя една съществена част от моята работа през последните 20 години, коректно отразена в 
множество проектни документи и медийни публикации. 
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Колекционната серия „Български символи и традиции” е още един съвместен продукт на Първа 
инвестиционна банка и Новозеландския монетен двор. Върху монетите са изобразени сурвачка, мар-
теница и българска роза. Номиналът на монетите (2 долара) е предоставен от далечните тихоокеан-
ски острови Питкерн, част от Британската общност на народите. И тази монетна серия е в ограничен 
тираж от 3000 екз. Всяка колекция се състои от 3 сребърни монети с проба 999/1000, тегло от 1 
тройунция (31,1035 г), с цветно изображение и частично златно покритие. Диаметърът на всяка мо-
нета е 40 мм. Колекцията е представена в луксозна кутия с ефект на дърво. Интересното е, че капакът 
представлява просфорник,60 чиято вътрешна част може да се използва за отпечатване върху питката 
за Бъдни вечер, за обредни хлябове за всички християнски празници - новорождение, кръщение, 
сватба, Великден и др. Чрез тази колекционна серия Fibank внася своя принос в запазването и възс-
тановяването на живото българско културно наследство, на стародавните семейни празнични об-
реди и традиции. 

Без да коментирам пълната гама продукти от благородни метали, създадени от експерти на Първа 
инвестиционна банка и нейни международни партньори, ще спомена и монетите, посветени на де-
цата. Това са сребърният медал с масивно позлатяване „Твоят ангел хранител“,61 малката тематично 
оформена златна монета от 1 г с проба 999.9/1000 за новородени в сертификатна опаковка за мом-
чета и момичета и златната монета от 1.55 г, „Богородица Троеручица”. Всички тези продукти вече 
две десетилетия са високо ценени от българите, защото съчетават в себе си инвестиционната стой-
ност на благородните метали с непреходни художествено-естетически качества. Макар и в групата 
на нестандартните банкови продукти, те диверсифицират и балансират инвестиционните портфейли 
на своите притежатели. Неслучайно в българските земи от векове заможните слоеве на населението 
прилагат еврейската мъдрост за съхранение на богатството: 1/3 от него да е в недвижими имоти, 1/3 
- в пари в брой и 1/3 - в злато. 

60 Просфорник (типар) се нарича голям кръгъл печат, изработен от дърво, метал или пластмаса, с изрязани 
върху него символи и букви. На печата се изобразяват три частици – Агнец, една богородична и една деве-
точинна частица (девет триъгълника), разположени кръстообразно. Кръстът е четирикрилен, по средата на 
вертикалните крила са издълбани два равнокрилни кръста с вензелите НIКА ИС ХС  НIКА ИС ХС; в страничните 
две крила, девет триъгълника (вдясно) и копия (вляво). В българската богослужебна практика се използва 
за печат върху хлебчетата за литургия (просфора). Използва се и във всеки православно-християнски дом за 
печат върху ритуални погачи за традиционни празници и обреди. 

61 Създаването на медала „Твоят ангел хранител” е свързано и с темата за социалната отговорност и ангажи-
раност на Fibank: от продажбата на всеки екземпляр се прави отчисление за финансиране на кампания в 
помощ на деца-жертви на домашно насилие. 

http://bg.orthodoxwiki.org/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%86
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През годините се превърна в своеобразна традиция и създаването на лимитирани поръчкови се-
рии медали, свързани с важни спортни събития, провеждани в България. Първият от тези проекти 
беше осъществен през 2003 г. по повод откриването на ски сезона в Банско и международната среща 
на спортни журналисти, проведена в курорта. Медалът беше изработен в рафинерията ПАМП в 
Швейцария от сребро с проба 999/1000, тегло пет тройунции (155,5175 грама) и многоцветно изоб-
ражение.  

Съвместно с Българската федерация по художествена гимнастика и швейцарската рафинерия 
ПАМП беше създаден сребърен медал с частично позлатяване за Световното първенство по худо-
жествена гимнастика в София, състояло се през 2018 г. Една година по-късно, отново в Швейцария, 
беше произведен и сребърен медал с частична позлата по повод състезанията за Световната купа по 
ски за мъже в Банско в началото на 2019 г. 

Пълният тираж на всички, емитирани от Fibank кюлчета, монети, медали и колекционни серии 
се разпространява ексклузивно в офисите и онлайн магазина на Fibank. Те представляват своеоб-
разно продължение на богатите традиции от времето преди Втората световна война, еталон за Ка-
чество: и иновативност на българския пазар, свидетелство за висока експертиза в областта на ну-
мизматиката и търговията с благородни метали. 
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НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ЕМИСИЯ 1951 ГОДИНА 

 

93. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1951 г. 

МЕТАЛ: бронз 

ТЕГЛО: 1 г 

ДИАМЕТЪР: 15 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 1952 г.  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст, надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Отляво житен клас, вдясно, номиналът „1”, под него 
„СТОТИНКА” и годината на емисията „1951”.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Ленинград, СССР и София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

Коментар: На 9 септември 1944 г. е извършена въоръжена смяна на властта в България. Събитието 
се тълкува по два диаметрално противоположни начина. Дефинира се като народна социалисти-
ческа революция или като въоръжен преврат, инспириран от Съветския съюз. До 10 ноември 1989 
г. се чества като национален празник на Народна Република България.  

 

94. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 3 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1951 г. 

МЕТАЛ: бронз 

ТЕГЛО: 2,4 г 

ДИАМЕТЪР: 19 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 1952 г.  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бълга-
рия. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело 
и лента , на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст, надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Отляво житен клас, вдясно, номиналът „3”, под него 
надпис „СТОТИНКИ” и годината на емисията „1951”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Ленинград, СССР и София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 
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95. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1951 г. 

МЕТАЛ: бронз 

ТЕГЛО: 3,1 г 

ДИАМЕТЪР: 22 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 1952 г.  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бълга-
рия. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело 
и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст, надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Отляво житен клас, вдясно, номиналът „5”, под него 
надпис „СТОТИНКИ” и годината на емисията „1951”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Ленинград, СССР и София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

 

96. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1951 г. 

МЕТАЛ: Cu-Ni - сплав 

ТЕГЛО: 1,8 г 

ДИАМЕТЪР: 17 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 1952 г.  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст, надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Отляво житен клас, вдясно, номиналът „10”, под него 
надпис „СТОТИНКИ” и годината на емисията „1951”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Ленинград, СССР и София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

 

97. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1951 г. 

МЕТАЛ: Cu-Ni- сплав 

ТЕГЛО: 3,5 г 

ДИАМЕТЪР: 22 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 1952 г.  
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст, надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Отляво житен клас, вдясно, номиналът „25”, под него 
надпис „СТОТИНКИ” и годината на емисията „1951”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: Ленинград, СССР 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ЕМИСИЯ 1952 ГОДИНА 

98. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1952 г. 

МЕТАЛ: Cu-Ni- сплав 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 1962 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст, надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Отляво житен клас, вдясно, номиналът „20”, под него 
надпис „СТОТИНКИ” и годината на емисията „1952”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петко Михайлов 

ЕМИСИЯ 1954 ГОДИНА 

99. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1954 г. 

МЕТАЛ: Cu-Ni- сплав 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 1962 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
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зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст, надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА БЪЛГАРИЯ”  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Отляво житен клас, вдясно, номиналът „20”, под него 
надпис „СТОТИНКИ” и годината на емисията „1954”. ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петко Михайлов 

 

ЕМИСИЯ 1959 ГОДИНА 

 

100. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1959 г. 

МЕТАЛ: Cu-Ni- сплав 

ТЕГЛО: 3,8 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 1962 г.  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бълга-
рия. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело 
и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст, надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Отляво житен клас, вдясно, номиналът „50”, под него 
надпис „СТОТИНКИ” и годината на емисията „1959”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петко Михайлов 

 

ЕМИСИЯ 1960 ГОДИНА 

 

101. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1960 г. 

МЕТАЛ: Cu-Ni- сплав 

ТЕГЛО: 5,2 г 

ДИАМЕТЪР: 25 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 1962 г.  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА * БЪЛГАРИЯ *” и зрънчест кръг. 
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, номиналът „1”, под него надпис „ЛЕВ” и 
годината на емисията „1960”, а от двете страни лавров венец. Околовръст зрънчест кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 
ГРАВЬОР: Петко Михайлов 
 
ЕМИСИЯ 1962 ГОДИНА 
 
102. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1962 г. 
МЕТАЛ: Бронз 
ТЕГЛО: 1 г 
ДИАМЕТЪР: 15 мм 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА * БЪЛГАРИЯ *” и зрънчест кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, номиналът „1”, под него надпис „СТОТИНКА” 
и годината на емисията „1962”, а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 
ГРАВЬОР: Петко Михайлов 
 
103. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1962 г. 
МЕТАЛ: Бронз 
ТЕГЛО: 2 г 
ДИАМЕТЪР: 18 мм 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бълга-
рия. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело 
и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ 
*” и зрънчест кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, номиналът „2”, под него надпис „СТОТИНКИ” 
и годината на емисията „1962”, а от двете страни венец от два житни класа. Околовръст зрънчест кръг.  
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 
ГРАВЬОР: Петко Михайлов 
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104. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1962 г. 

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 22 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА * БЪЛГАРИЯ *” и зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА:. В центъра, номиналът „5”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1962”, а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петко Михайлов 

 

105. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1962 г. 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 1,6 г 

ДИАМЕТЪР: 17 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА * БЪЛГАРИЯ *” и зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА:. В центъра, номиналът „10”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1962”, а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петко Михайлов 

 

106. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1962 г. 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА * БЪЛГАРИЯ *” и зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, номиналът „20”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1962”, а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петко Михайлов 

 

107. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1962 г. 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА * БЪЛГАРИЯ *” и зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА:. В центъра, номиналът „50”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1962”, а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петко Михайлов 

 

108. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1962 г. 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4,8 г 

ДИАМЕТЪР: 24 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА * БЪЛГАРИЯ *” и зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, номиналът „1”, под него надпис „ЛЕВ” и 
годината на емисията „1962”, а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
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МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петко Михайлов 

 

ЕМИСИЯ 1965 ГОДИНА 

 

109. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1100 години славянска писменост” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1965 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 8.89 г 

ДИАМЕТЪР: 24 мм 

ТИРАЖ: 10 000  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, на два реда, номиналът „2” и надпис „ЛЕВА”. 
Под тях, щит с буквите от славянската писменост „А Б В”, от двете му страни по едно лаврово 
клонче. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фигурите на Св.Св. Кирил и Методий в цял ръст. Ки-
рил държи в ръцете си развит пергамент със славянската азбука, а Методий - свит пергамент в лявата 
ръка. Околовръст надписи „КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,”СЛАВЯНСКА ПИСМЕНОСТ” и „863-1963”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Александър Поплилов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Св.Св. Кирил и Методий са известни като създатели на първата славянска азбука - гла-
голицата. Канонизирани са като светци за превода и популяризирането на Библията на старобългар-
ски език, който по-късно става известен като църковно-славянски език, както и за разпространява-
нето на християнството сред славянските народи. Обявени са от папата за покровители на Европа, 
а православната църква ги почита и като част от светите Седмочисленици.  

 

110. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1100 години славянска писменост” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1965 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 16,67 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 5 000 ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, на два реда - номинал „5” и 
надпис „ЛЕВА”. Под тях щит с буквите от славянската писменост „А Б В”, от двете му страни по 
едно лаврово клонче. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фигурите на Св.Св. Кирил и Методий в цял ръст. Кирил 
държи в ръцете си развит пергамент със славянската азбука, а Методий - свит пергамент в лявата ръка. 
Околовръст надписи „КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,”СЛАВЯНСКА ПИСМЕНОСТ” и „863-1963”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
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МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Александър Поплилов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

111. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1100 години славянска писменост” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1965 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Au 900/1000 

ТЕГЛО: 8,44 г 

ДИАМЕТЪР: 22 мм 

ТИРАЖ: 7 000  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, на два реда- номинал „10” и надпис „ЛЕВА”. 
Под тях щит с буквите от славянската писменост „А Б В”, от двете му страни по едно лаврово 
клонче. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фигурите на Св.Св. Кирил и Методий в цял ръст. Кирил 
държи в ръцете си развит пергамент със славянската азбука, а Методий - свит пергамент в лявата ръка. 
Околовръст надписи „КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,” СЛАВЯНСКА ПИСМЕНОСТ” и „863-1963”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Александър Поплилов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

112. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1100 години славянска писменост” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1965 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Au 900/1000 

ТЕГЛО: 16,89 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 3 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, на два реда- номинал „20” и надпис „ЛЕВА”. 
Под тях щит с буквите от славянската писменост „А Б В”, от двете му страни по едно лаврово 
клонче. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фигурите на Св.Св. Кирил и Методий в цял ръст. Кирил 
държи в ръцете си развит пергамент със славянската азбука, а Методий - свит пергамент в лявата ръка. 
Околовръст надписи „КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,” СЛАВЯНСКА ПИСМЕНОСТ” и „863-1963”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Александър Поплилов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
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113. НАИМЕНОВАНИЕ:  
Възпоменателна монета „Георги Димитров” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1965 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 
МЕТАЛ: Ag 900/1000 
ТЕГЛО: 8.89 г 
ДИАМЕТЪР: 24 мм 
ТИРАЖ: 20 000  
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, на два реда - номинала „2” и надпис „ЛЕВА”, 
а над тях знаме с петолъчна звезда. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • 
1964 * 1944 •”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА:. Бюст на Георги Димитров в профил наляво. Околов-
ръст надпис „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ * 1949 * 1882 *”. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОРИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Александър Поплилов и Иван Мандов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
Коментар: Георги Димитров (1882-1949), политик, деец на българското и международното кому-
нистическо движение, ръководител на БКП и генерален секретар на Коминтерна, министър-предсе-
дател на България (1946-1949). С неговия образ има банкноти от 10, 25, 50, 100, 200 и 500 лв., емисия 
1951 г.; 10 и 20 лв., емисии 1962 г. и 1974 г. При всички емисии банкноти е използван един и същ 
портрет на г. Димитров. 
 
114. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Георги Димитров” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1965 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 
МЕТАЛ: Ag 900/1000 
ТЕГЛО: 16,67 г 
ДИАМЕТЪР: 30 мм 
ТИРАЖ: 10 000  
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА:. В центъра, на два реда - номинал „5” и надпис „ЛЕВА”, 
а над тях знаме с петолъчна звезда. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • 
1964 * 1944 •”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Георги Димитров в профил наляво. Околов-
ръст надпис „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ * 1949 * 1882 *”. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОРИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Александър Поплилов и Иван Мандов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 

115. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Георги Димитров” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1965 г. 
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КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 
МЕТАЛ: Au 900/1000 
ТЕГЛО: 8.44 г 
ДИАМЕТЪР: 22 мм 
ТИРАЖ: 10 000  
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, на два реда - номинал „10” и надпис „ЛЕВА”, 
а над тях развято знаме с петолъчна звезда. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГА-
РИЯ • 1964 * 1944 •”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Външен кант. Глава на Георги Димитров в профил на-
ляво. Околовръст надпис „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ * 1949 * 1882 *”. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОРИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Александър Поплилов и Иван Мандов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 
116. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Георги Димитров” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1965 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Au 900/1000 
ТЕГЛО: 16.89 г 
ДИАМЕТЪР: 27 мм 
ТИРАЖ: 5 000  
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА:. В центъра, на два реда - номинал „20” и надпис 
„ЛЕВА”, а над тях знаме с петолъчна звезда. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛ-
ГАРИЯ • 1964 * 1944 •”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА:. Бюст на Георги Димитров в профил наляво. Околов-
ръст надпис „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ * 1949 * 1882 *”. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОРИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Александър Поплилов и Иван Мандов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 
117. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета  
„1050 години от смъртта на Климент Охридски” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1968 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Гланц 
МЕТАЛ: Cu-Ni- сплав 
ТЕГЛО: 11 г 
ДИАМЕТЪР: 30 мм 
ТИРАЖ: 506 000 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, на два реда - номинал „2” и надпис „ЛЕВА”. 
От двете страни на цифрата на номинала колони, съставени от четири квадратни елемента с мотиви 
в български средновековен стил, в центъра на всеки от тях, лъвове един срещу друг. Горе надпис 
„НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, разположен в два реда. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА:. Фигурата на Св. Климент Охридски в цял ръст, обле-
чена с дълга епископска дреха с кръст в долната част. Дясната ръка, вдигната за благословия, а в 
лявата държи книга. От двете страни на фигурата, надписи в четири реда: вляво „КЛИМЕНТ 916”, 
вдясно „ОХРИДСКИ 1966”.  
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОРИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Валентин Старчев и Крум Дамянов 
ГРАВЬОРИ: Петър Михайлов и Йордан Ганев 
Коментар: Св. Климент Охридски е средновековен духовник и учен, първият епископ, проповядвал 
на старобългарски език. Православната църква го почита като един от светите Седмочисленици. 
Климент е изпратен през 886 г. в областта Кутмичевица да основе втория главен книжовен център 
в българската държава. Около Охрид той създава известната Охридска книжовна школа, която се 
определя и като първия славянски университет. 
 
118. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „25 години от социалистическата революция в 
България” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1969 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 
МЕТАЛ: Cu-Ni - сплав 
ТЕГЛО: 8 г 
ДИАМЕТЪР: 27 мм 
ТИРАЖ: 3 700 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, на два реда - номинал „1” и надпис „ЛЕВ”. От 
двете страни по един житен клас. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * 1969 *”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, композиция от братската могила в Борисо-
вата градина (по онова време известна като Парк на свободата) в град София. Фигури на български 
партизани на постамент. Вляво от тях, на два реда, надпис „9 ІХ 1944”, вдясно, също на два реда, „9 
ІХ 1969”. Околовръст надпис „25 ГОДИНИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ”. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОРИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Валентин Старчев и Крум Дамянов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 
119. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета 
 „25 г. от социалистическата революция в България” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1969 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 
МЕТАЛ: Cu-Ni - сплав 
ТЕГЛО: 11 г 
ДИАМЕТЪР: 30 мм 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/886
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ТИРАЖ: 1 500 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, на два реда - номинал „2” и надпис „ЛЕВА”. От 
двете страни по един житен клас. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * 1969 *”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, фигурата от паметника на съветския воин 
Альоша в град Пловдив, в цял ръст, наляво. Вдясно, на два реда, надпис „9 ІХ 1969”, вляво, също на 
два реда, надпис „9 ІХ 1944”. Околовръст надпис „25 ГОДИНИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮ-
ЦИЯ”. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОРИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Валентин Старчев и Крум. Дамянов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

120. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „90 години от освобождението на България от 
османско иго” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1969 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 
МЕТАЛ: Cu-Ni - сплав 
ТЕГЛО: 8 г 
ДИАМЕТЪР: 27 мм 
ТИРАЖ: 2 150 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, на два реда - номинал „1”и надпис „ЛЕВ”, а 
около тях лавров венец. Отдолу, годината на емисията „1969”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на паметника на цар Освободител в град 
София, наляво. От двете му страни, изписани годините, вляво „1878” и вдясно „1968”. 
Описание на гурта: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОРИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Валентин Старчев и Крум Дамянов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
Коментар: През 1396 г., с падането на Видинското царство, започва дълъг период от 482 години, 
през който българските земи попадат в територията на Османската империя. Този период се дефи-
нира от историците по два начина: като турско, османско или отоманско робство или като влади-
чество за България. Първоначално, християнското население има силно ограничени политически, 
културни и религиозни права. С времето, под натиска на политическите и икономическите промени 
в Османската империя, българското население придобива известни свободи. През 1878 г. основната 
част от територията на България е освободена, следствие една от поредните Руско-турски войни. 

121. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „90 години от освобождението на България от 
османско иго” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ:1969 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Гланц 
МЕТАЛ: Cu-Ni - сплав 
ТЕГЛО: 11 г 



96 
 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 
ТИРАЖ: 1 900 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, на два реда - номинал „2”и надпис „ЛЕВА”, 
около тях лавров венец. Отдолу, годината на емисията „1969”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фрагмент от картината на руския художник-баталист 
Александър Попов „Боят на Орлово гнездо”, група български опълченци по време на боя на 11 август 
1877 година при защитата на Шипченския проход в Стара планина. Отдолу, годините „1878 * 1968”. 
Описание на гурта: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОРИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Валентин Старчев и Крум Дамянов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 

122. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „120 години от рождението на Иван Вазов” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1970 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 20.5 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 370 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента и зъбчато колело; над лъва, петолъчна звезда, а отдолу, върху лента е изписано 
„9 ІХ1944”. Околовръст надписи „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, „5 ЛЕВА”, „1970” и кон-
центрично разположен зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Иван Вазов надясно, под него надпис „1850 - 
1921 • ИВАН ВАЗОВ”. Концентрично разположен зрънчест кръг 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязани петолъчни звезди 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Крум Дамянов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Иван Вазов (1850-1921), български поет, писател, драматург, общественик, най-извест-
ният класик на българската литература. В периода от 7 септември 1897 до 30 януари 1899 г. Вазов 
е министър на образованието от Народната партия. За творчеството и приноса си в развитието на 
българската просвета и култура е избран за академик. 

 
123. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „120 години от рождението на Иван Вазов” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1970 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 20.5 г 

http://bg.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1897
http://bg.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1899
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
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ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 110 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента, а отдолу зъбчато колело; над лъва, петолъчна звезда, а отдолу, върху лента е 
изписано „9 ІХ1944”. Околовръст надписи „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, „5 ЛЕВА”, 
„1970” и концентрично разположен зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Иван Вазов надясно, под него надпис „1850 - 
1921 • ИВАН ВАЗОВ”. Концентрично разположен зрънчест кръг 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязани петолъчни звезди 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Крум Дамянов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

124. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1970 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 1 г 

ДИАМЕТЪР: 15 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944”. Околовръст, надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА БЪЛГАРИЯ” зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра - номинал „1”, под него надпис „СТО-
ТИНКА” и годината на емисията „1970”, а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

125. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „150 години от рождението на Георги С. Ра-
ковски” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1971 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 20.5 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 300 000 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента, а отдолу зъбчато колело; над лъва, петолъчна звезда, а отдолу, върху лента е 
изписано „9 ІХ1944”. Околовръст надписи „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, „5 ЛЕВА”, 
„1971” и концентрично разположен зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Георги С. Раковски насреща, околовръст над-
пис „• ГЕОРГИ С • РАКОВСКИ • 1867-1821”. Концентрично разположен зрънчест кръг 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязани петолъчни звезди 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОРИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов и Димитър Боновски 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Георги Сава Раковски (1821-1867) е псевдоним на Съби Стойков Попович, роден в гр. Котел. 
Български революционер, писател и публицист, идеолог на националното освобождение и създател на 
Първа българска легия (1862). Изобразен е върху българска банкнота от 10 лв., емисия 1925 г. 

 

126. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „250 години от рождението на Паисий Хилен-
дарски” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1972 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 20.5 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 200 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента, а отдолу зъбчато колело; над лъва, петолъчна звезда, а отдолу, върху лента е 
изписано „681” и „1944”. Околовръст надписи „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, „5 ЛЕВА”, 
а вляво на ленатата е изписана годината „1972”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Паисий Хилендарски наляво, в дясната ръка 
държи книга с надпис „ИСТОРИЯ СЛАВЯНО БОЛ”, разположен в три реда, отдолу монограм „пб”. 
Околовръст надпис „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1972-1722”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязани петолъчни звезди 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОРИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов и Димитър Боновски 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Паисий Хилендарски (1722-1773) – български писател, историк и изследовател, автор 
на „История славянобългарска”, произведение, което поставя началото на новата българска исто-
рическа и литературна традиция. Образът му е изобразен в две различни художествени интерпре-
тации върху български банкноти: от 200 лв., емисия 1929 г. и 70 години по-късно, върху 2 лв. от 
1999 г. 
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127. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „150 години от рождението на Добри Чинтулов” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1973 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni- сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 100 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра - номинал „2”, а под него на два реда, надпис 
„ЛЕВА” и годината на емисията „1972”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Добри Чинтулов насреща. Околовръст над-
писи „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ” и „1822•1886”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОРИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов и Димитър Боновски 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Добри Петров Чинтулов е български поет, композитор и учител. Роден е през 1822 г. в 
гр. Сливен. Активен участник в борбата за църковно-национална независимост. Автор на около 20 
стихотворения, някои от които достигат огромна популярност и дават силен импулс за активизиране 
на национално-освободителните процеси. Умира през 1886 г. като доживява Освобождението на 
България. 

128. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години от обесването на Васил Левски” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1973 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 20.5 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 200 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента, а отдолу зъбчато колело; над лъва, петолъчна звезда, а отдолу, върху лента е 
изписано „681” и „1944”. Околовръст надписи „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, „5 ЛЕВА” 
и зрънчест кръг, а вляво на ленатата е изписана годината „1973”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Васил Левски насреща. Околовръст надпис 
„• 1837 • ВАСИЛ ЛЕВСКИ • 1973” и зрънчест кръг 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан текст „Свята и чиста република” 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Георги Балджиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Васил Левски (1837-1873), псевдоним на български национален герой, идеолог и осно-
вен организатор на българското национално-освободително движение. Основател на Вътрешната 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Пъл-
ното му име е Васил Иванов Кунчев, роден в гр. Карлово. Известен като Апостола на свободата. С 
неговият лик са отпечатани български банкноти с номинал 1000 лв., емисии 1994, 1996 и 1997 г. 
Специфична особеност на българската народопсихология е да се честват дати, свързани със смъртта 
на дадена личност или с трагични събития за страната. По подобен повод е емитирана и тази монета. 
Виж и №138. 

 

129. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „50 години от Септемврийското въстание” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1973 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 20.5 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 200 000  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента, а отдолу зъбчато колело; над лъва, петолъчна звезда, а отдолу, върху лента е 
изписано „681” и „1944”. Отдолу, в два реда, надпис „ПЕТ ЛЕВА” и годината на емисията „1973”. 
От двете страни на герба, имената на авторите на художествения проект. Околовръст надпис „•НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ•”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фигурите на четирима въстаници. Жената държи знаме, 
а единият от мъжете, коленичил, стреля с картечница. Околовръст надпис „СЕПТЕМВРИЙСКО АН-
ТИФАШИСТКО ВЪСТАНИЕ 1923”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязани петолъчни звезди 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОРИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Георги Балджиев и Петър Куцаров 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Септемврийското въстание от 1923 г. е организирано от Българската комунистическа 
партия (БКП), инспирирано от Коминтерна, като опит за сваляне на режима на Демократическия 
сговор, установен с преврата от 9 юни. В него вземат участие леви земеделци, анархисти и анархо-
комунисти. Според прокламациите, въстанието е насочено към „установяване на работническо-сел-
ско правителство”. Използвано е желанието на българския народ за възстановяване на демократич-
ните традиции в страната, но зад всичко стоят стратегическите интереси на СССР за провеждане на 
политика за износ на революция. Въстанието е разгромено, дадени са много жертви, а организато-
рите Георги Димитров и Васил Коларов бягат от България.  

 

130. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1974 г. 

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 1 г 

ДИАМЕТЪР: 15 мм 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%25D
http://bg.wikipedia.org/wiki/1923
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%97%D0%9D%D0%A1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра - номинал „1”, под него надпис „СТО-
ТИНКА” и годината на емисията „1974”, а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

131. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1974 г. 

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 2 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра - номинал „2”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1974”а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

132. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1974 г. 

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 22 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с наци-
онална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъб-
чато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра - номинал „5”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1974”а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 
133. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1974 г. 
МЕТАЛ: Cu-Ni - сплав 
ТЕГЛО: 1,6 г 
ДИАМЕТЪР: 17 мм 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с наци-
онална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъб-
чато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра - номинал „10”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1974”а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 
134. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1974 г. 
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 3 г 
ДИАМЕТЪР: 21 мм 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с наци-
онална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъб-
чато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра - номинал „20”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1974”а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
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135. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1974 г. 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с наци-
онална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъб-
чато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра - номинал „50”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1974”а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

136. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „30 години от Деветосептемврийското антифа-
шистко народно въстание 1944 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1974 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 20.5 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 200 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Под герба надписи „1974”, номинал „5” и „ЛЕВА”. 
Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фигури на партизанин и съветски воин в цял ръст, с 
вдигнати десни ръце, държат карабини, на фона на заводи. Долу, вдясно, на два реда, годините 1944 
- 1974, вляво, името на автора на художествения проект. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязани петолъчни звезди 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Александър Поплилов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 



104 
 

137. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „50 години от смъртта на Александър Стамбо-
лийски” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1974 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 20.5 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 200 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: В средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Вляво и вдясно от него, с дребен шрифт, 
имената на авторите на художествения проект - „БАЛДЖИЕВ”, и „ХРИСТОВ”. Околовръст надпис 
„•НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ•1974 5 ЛЕВА”.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Профил на Александър Стамболийски наляво. Околов-
ръст надпис „•АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ•1879 1923•”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Георги Балджиев и Яни Ставрев Христов  

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Александър Стоименов Стамболийски (1879-1923) е политик, водач на Българския зе-
меделски народен съюз (БЗНС). Основна фигура в земеделското политическо движение, което той 
превръща от съсловна организация в политическа партия. Оглавява временно коалиционното пра-
вителство през 1919 г. и тогава подписва т.н. Ньойски договор с катастрофални последици за Бъл-
гария. Mинистър-председател на България в 40-ото правителство (1919–1923). От тази монета има 
екземпляри, отсечени със сгрешена година в държавния герб като неправилно е изписано „861”. 
Почти всички са иззети и пренасечени с правилната година „681”.  

 

138. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Десети олимпийски конгрес, Варна (България), 
1973” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1975 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 30 г 

ДИАМЕТЪР: 40 мм 

ТИРАЖ: 50 000  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Долу вляво и вдясно от цифрата на номинала „10”, 
с дребен шрифт са изписани имената на авторите на художествения проект „СТ. НЕНОВ” и „ЧАП-
КЪНОВ”. Околовръст надписи „НАРОДНА РЕПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”, „1975”, „10 ЛЕВА” и 
зрънчест кръг.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/1919
http://bg.wikipedia.org/wiki/1923
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на римска бронзова монета, отсечена във 
Филипопол (днешния град Пловдив) по времето на римския император Елагабал (218-222 г.). От-
долу емблемата на МОК с петте олимпийски кръга и надпис „ВАРНА”. Околовръст надпис „Десети 
олимпийски конгрес 1973” и зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан текст „Спортът за един мирен свят” 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Десетият олимпийски конгрес е проведен през 1973 г. в Двореца на културата и спорта 
във Варна. Взема се решение понятието аматьор да отпадне от олимпийската харта и се започва 
реформа, довела до криза в световния олимпизъм. Освен монета, в чест на конгреса е отпечатана и 
пощенска марка.  

139. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Десети олимпийски конгрес, Варна (България), 
1973” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1975 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 30 г 

ДИАМЕТЪР: 40 мм 

ТИРАЖ: 50 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Долу вляво и вдясно от цифрата на номинала „10”, 
с дребен шрифт са изписани имената на авторите на художествения проект „СТ. НЕНОВ” и „ЧАП-
КЪНОВ”. Околовръст надписи „НАРОДНА РЕПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”, „1975”, „10 ЛЕВА” и 
зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра - номинал „1”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1974”, а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на римска бронзова монета, отсечена във 
Филипопол (днешния град Пловдив) по времето на римския император Елагабал (218-222 г.). От-
долу емблемата на МОК с петте олимпийски кръга и надпис „ВАРНА”. Околовръст надпис „Десети 
олимпийски конгрес 1973” и зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан надпис „Citius, Altius, Fortius” 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Ст. Ненов и г. Чапкънов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Латинските думи Citius (по-бързо), Altius (по-високо), Fortius (по-силно) са мото на съв-
ременното олимпийско движение. Създателят му, Пиер дьо Кубертен, възприема фразата, издялана 
върху камък над входа на колежа Албер льо Гран, от отец Анри Мартен Дидео, директор на париж-
кия колеж Аркюи, който я използва, за да опише спортните постижения на възпитаниците си.  
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140. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години от Априлското въстание, 1876 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1976 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn сплав 

ТЕГЛО: 8 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 300 000  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА. Изображение на лъв, изправен в цял ръст, наляво. Под 
него, хоризонтално, годината на емисията „1976”, цифрата на номинала „1” и надпис „ЛЕВА”. Око-
ловръст надпис „*НАРОДНА РЕПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на кръстосани пищов и кама, над тях 
надпис „СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ”, а под тях годината „1876” и монограми на авторите на художес-
твения проект „СН” и „ГЧ”. Околовръст надпис „•СТО ГОДИНИ•АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ”. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан надпис „Бунт, бунт на оръжие” 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
Коментар: Априлското въстанието е важен момент от българското национално-освободително 
движение, най-сериозният опит България да бъде откъсната от властта на Османската империя и 
да бъде извоювана самостоятелна държава. По време на подготовката му, участниците се кълнат 
във вярност над кръстосани пищов и кама, поставени върху библия. Въстанието избухва на 20 
април 1876 г. по стар стил. Русия, която се е смятала за покровител на поробените християнски 
страни, не оказва съдействие поради собствени стратегически интереси и неудобния за нея исто-
рически момент. Въстават 95 селища като във въстанието участват около 10 000 зле въоръжени 
мъже. Жестокото му потушаване довежда до провеждането на Цариградската конференция с учас-
тието на Великите сили. Решенията, взети на конференцията, дават първото международно приз-
нание на правото на българите да имат своя държава в етническите си граници. Така Априлското 
въстание, макар неуспешно във военно отношение, води до най-големия политически успех на 
българската нация дотогава.  
 
141. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години от Априлското въстание, 1876 г. 
„(Боримечката) 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1976 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Cu-Ni - сплав 
ТЕГЛО: 11 г 
ДИАМЕТЪР: 30 мм 
ТИРАЖ: 300 000  
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Изображение на венец от дъбови клонки. Вътре в него 
надпис „ВЕЧНА СЛАВА, а вляво и вдясно от лентата на венеца, монограми на авторите на худо-
жествения проект „СН” и „ГЧ”. Под венеца хоризонтално, годината на емисията „1976”, цифрата 
на номинала „2” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст надпис „*НАРОДНА РЕПУБЛИКА*БЪЛГАРИЯ”. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/1876
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Иван Боримечката, в дясната си ръка 
държи пушка, лявата е полувдигната, а зад него се вижда легендарното черешово топче. Вляво, го-
дината „1876”. Околовръст надпис „•СТО ГОДИНИ•АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ•”. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 
ГРАВЬОР: Димитър Тошев 
Коментар: В първоначалната версия на тази монета, върху гурта са изписани имената на сели-
щата, участници в Априлското въстание: КОПРИВЩИЦА, ПАНАГЮРИЩЕ, КЛИСУРА, ПЕ-
РУЩИЦА и БАТАК, но е пропуснато БРАЦИГОВО. Поради тази причина емисията е спряна и 
възобновена без надписи на гурта през 1977 г. В населението обаче остават малко повече от 100 
монети. 
 
142. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години от Априлското въстание, 1876 г.” 
(Райна Княгиня) 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1976 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Ag 500/1000 
ТЕГЛО: 20,5 г 
ДИАМЕТЪР: 36 мм 
ТИРАЖ: 200 000  
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато 
колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Вдясно от него, монограм на единия от авто-
рите на художествения проект „С Н”. Под венеца, хоризонтално изписани годината на емисията 
„1976”, цифрата на номинала „5” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст надпис „*НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА*БЪЛГАРИЯ”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Райна Попгеоргиева (Райна Княгиня) 
в цял ръст, насреща. С дясната ръка държи сабя, а с лявата знаме. Вляво от нея, годината „1876”. 
Околовръст надпис „•СТО ГОДИНИ•АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ”. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан текст „Да живей, да живей България” 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Ст. Ненов и г. Чапкънов 
ГРАВЬОР: Димитър Тошев 
 
143. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години от смъртта на Христо Ботев” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1976 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Ag 900/1000  

ТЕГЛО: 20.5 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 200 000 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в сре-
дата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална трико-
льорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и лента, 
на която е изписано „681” и „1944”. Вляво и вдясно от герба, с дребен шрифт, монограми на авторите 
на художествения проект „ЛМ” и „СЦ”. Под венеца, хоризонтално, годината на емисията „1976”, циф-
рата на номинала „5” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Христо Ботев. Вдясно, околовръст са изписани 
годините „1848-1876”, а под тях - подписът на Ботев. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан надпис „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира” 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Лиляна Маринова и Сава Цоновски  

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Христо Ботев (1848-1876), български национален герой, революционер, поет и публи-
цист. Идеолог на национално-освободителното движение. Пълното му име е Христо Ботьов Петков, 
роден в гр. Калофер. Изобразен е и на банкнота от 5000 лв., емисия 1924 г. 

 

144. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета „Универсиада, София (България), 1977 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1977 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 2 000 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА:. Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Вляво и вдясно от него, с дребен шрифт, моног-
рами на авторите на художествения проект „СН” и „ГЧ”. Под тях на три реда, числото на номинала 
„50”, надпис „СТОТИНКИ” и годината на емисията „1977”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фигура на тичащ спортист в цял ръст, наляво. В дясната 
си ръка държи факел, лявата свита. Вляво, на три реда, надпис „УНИВЕРСИАДА СОФИЯ 1977”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен  

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
Коментар: Световни студентски летни игри (вж. Окръжно 57 на ЦУ на БНБ - 12.07.1977) се про-
веждат от 17 до 28 август 1977 г. в София, на националния стадион „Васил Левски”. Те са междуна-
родно спортно състезание за студенти, организирано в духа на летните олимпийски игри. Органи-
затор на летните универсиади е Международната университетска спортна федерация (FISU). В со-
фийската универсиада вземат участие 2939 спортисти от 78 държави. 
  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/FISU
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145. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „150 години от рождението на Петко Р. Славейков” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1977 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 500/1000 

ТЕГЛО: 20,5 г  

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 200 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Вляво от герба, с дребен шрифт, името на автора 
на художествения проект „ЕЛЕНКОВ”. Отдолу, хоризонтално, годината на емисията „1977”, номи-
нал „5” и надпис „ЛЕВА”. В долната част, до външния кант, малък венец от лаврови листа и в него 
кръстосани две пера. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Външен кант, под него зрънчест кръг. Бюст на Петко 
Р. Славейков наляво. Околовръст надпис „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ *1827*1895•”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Милислав Еленков 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Петко Рачов Славейков е български поет, публицист, фолклорист, преводач и политик. 
Роден е на 17 ноември 1827 г. във Велико Търново. Един от водачите на Либералната партия след 
Освобождението, той е председател на Народното събрание (1880) и министър в няколко кабинета 
(1880-1881, 1884-1885).  

146. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години от рождението на Пейо К. Яворов” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1978 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 500/1000 

ТЕГЛО: 20,5 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 200 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА• РЕПУБЛИКА• 
БЪЛГАРИЯ•1978 5 ЛЕВА•” и зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Пейо К Яворов наляво. Надписи околовръст 
„ПЕЙО К ЯВОРОВ”, „1878 1914” и зрънчест кръг. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1827
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов и Петър Брайков  

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Пейо Яворов е художествен псевдоним на големия български поет, драматург, револю-
ционер и войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). Пъл-
ното му име е Пейо Тотев Крачолов и e роден в град Чирпан на 1 януари 1878 година. Завършва 
живота си със самоубийство на 29 октомври 1914 г. 

 

151. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години от освобождението на България от 
османско иго, 1878 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1978 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 500/1000  

ТЕГЛО: 30 г 

ДИАМЕТЪР: 40 мм 

ТИРАЖ: 200 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато 
колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Над него, на два реда, надпис околовръст 
„НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, под него изписан с думи номиналът „ДЕСЕТ ЛЕВА”.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Паметникът на връх Шипка, обграден от зрънчест кръг. 
Под него годините „1878-1978”. Околовръст надпис „ОСВОБОЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАН-
СКО ИГО”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан надпис „Вечна слава на братята освободители” 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Руско-турската война (1877-1878) между Русия и Османската империя завършва със 
Санстефанския мирен договор и довежда до възстановяването на българската държава. Освобожде-
нието на България се чества като национален празник на страната на 3 март. 

 

152. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години Народна библиотека „Кирил и Методий” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1978 г.  

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 500/1000  

ТЕГЛО: 20,5 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 200 000 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%25D
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1878
http://bg.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Отдолу, на два реда, изписан номиналът с букви 
„ПЕТ ЛЕВА” и цифрата „5”, рамкирани от флорални мотиви. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Сградата на Народната библиотека, отпред паметникът 
на братята Св.св. Кирил и Методий. Над него, годините „1878-1978”. Околовръст надпис „НАРОДНА 
БИБЛИОТЕКА КИРИЛ И МЕТОДИЙ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Милислав Еленков 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (старо име: Народна библиотека 
„Св. Св. Кирил и Методий“) в София е най-старият културен институт на следосвобожденска Бълга-
рия. Тя е основана на 17 юни 1879, като държавно учреждение с името Българска народна библиотека. 
Днес тя е най-голямата библиотека в страната. Сградата е проектирана от известните български архи-
текти Иван Васильов и Димитър Цолов. 

153. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Сто години български съобщения” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Гланц  

МЕТАЛ: Ag 500/1000 

ТЕГЛО: 20,5 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 35 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в сре-
дата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална трико-
льорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и 
лента, на която е изписано „681” и „1944”. Отдолу хоризонтален надпис „1979”•ЛЕВА”. Гербът, обг-
раден от зрънчест кръг, завършващ с флорални мотиви, а между тях цифрата на номинала „5”. Око-
ловръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Радиоантена, която излъчва концентрични радиовълни. 
Отдолу, емблемата на българските пощи, пощенска тръба с изправено лъвче в нея, наляво. Околовръст 
надпис „СТО ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ СЪОБЩЕНИЯ 1879-1979”.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Кънчев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Началото на „българските съобщения” започва малко след Освобождението на България 
от османска власт. На 14 май 1879 г. руските чиновници предават на българско управление всички 
пощенски и телеграфни станции, които били организирани първоначално за военни цели. Предадени 
били 39 пощенски и 26 телеграфни станции, 1630 км телеграфни стълбови линии с 2582 км провод-
ници и 64 телеграфни апарата в действие. През същата година младата пощенска администрация на 
Княжество България става редовен член на Всемирния пощенски съюз, основан през 1874 г. в Берн, 
Швейцария. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8E%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1879
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154. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Сто години български съобщения” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 500/1000  
ТЕГЛО: 20,5 г 
ДИАМЕТЪР: 36 мм 
ТИРАЖ: 15 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в сре-
дата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална три-
кольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело 
и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Отдолу хоризонтален надпис „1979”•ЛЕВА”. Гербът, 
обграден от зрънчест кръг, завършващ с флорални мотиви, а между тях цифрата на номинала „5”. 
Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.  
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Радиоантена, която излъчва концентрични радио 
вълни. Отдолу, емблемата на българските пощи, пощенска тръба с изправено лъвче в нея, наляво. 
Околовръст надпис „СТО ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ СЪОБЩЕНИЯ 1879-1979”.  
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Кънчев 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 
155. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „София - сто години столица на България” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г.  
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Гланц 
МЕТАЛ: Ag 500/1000  
ТЕГЛО: 21,8 г 
ДИАМЕТЪР: 37 мм 
ТИРАЖ: 35 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Отдолу, декоративна развита лента. Околовръст 
надписи „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, годината на емисия „1979”, номиналът „20 
ЛЕВА” и зрънчест кръг.  
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Женска глава наляво-персонификация на Улпия Сер-
дика (портретен образ на римската императрица Юлия Домна, копие на изображение от антична 
монета). На главата, корона от три крепостни кули. Околовръст надпис „СОФИЯ – СТО ГОДИНИ 
СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ * 1879-1979” и зрънчест кръг.  
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Вдлъбнат надпис „Расте, но не старее” 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
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Коментар: София е столица на България след Освобождението на страната от османска власт през 
1878 г. На територията на града съществува селище още през праисторическата епоха. През II в. 
получава градски статут, право да носи пред името си родовото име на император Траян (Улпия) и 
да сече монети. Затова римският град е известен като Улпия Сердика. През Средновековието градът 
получава названието Средец. В ново време е кръстена на раннохристиянския храм „Св. София” и 
така остава с името София и до днес. 

156. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „София - сто години столица на България” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Ag 900/1000 
ТЕГЛО: 32 г 
ДИАМЕТЪР: 42 мм 
ТИРАЖ: 15 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният 
герб на Народна Република България: в средата, изправен лъв обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Отдолу, 
декоративна развита лента. Околовръст надписи „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, годината 
на емисия „1979”, номиналът „20 ЛЕВА” и зрънчест кръг.  
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Женска глава наляво-персонификация на Улпия Сер-
дика (портретен образ на римската императрица Юлия Домна, копие на изображение от антична 
монета). На главата, корона от три крепостни кули. Околовръст надпис „СОФИЯ – СТО ГОДИНИ 
СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ * 1879-1979” и зрънчест кръг.  
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Вдлъбнат текст „Расте, но не старее” 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

157. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Първи съвместен полет в космоса СССР-НРБ” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Гланц 
МЕТАЛ: Ag 500/1000 
ТЕГЛО: 14 г 
ДИАМЕТЪР: 32 мм 
ТИРАЖ: 35 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Отдолу надпис „БЪЛГАРИЯ”, а околовръст „НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА”, годината на емисия „1979” и номиналът „10 ЛЕВА”, както и зрънчест кръг 
от петолъчни звезди.  
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на космическия кораб „Съюз”. Околовръст 
надпис „ПЪРВИ СЪВМЕСТЕН ПОЛЕТ В КОСМОСА СССР * НРБ” и кръг от петолъчни звезди. 
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ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан текст „СССР-НРБ Интеркосмос’79” 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Георги Балджиев  
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
Коментар: Първият съветско-български космически полет е извършен на 10 април 1979 г. В 20,34 
часа московско време е изстрелян в орбита около Земята космическият кораб „Союз-33” с екипаж: 
Николай Рукавишников - командир на полета и космонавт-изследовател Георги Иванов. Направени 
са 31 пълни обиколки около Земята. В Космоса двамата прекарват 1 ден, 23 часа и 1 минута. 
 
158. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Първи съвместен полет в космоса СССР-НРБ” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Ag 900/1000 
ТЕГЛО: 24 г 
ДИАМЕТЪР: 38 мм 
ТИРАЖ: 15 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Отдолу надпис „БЪЛГАРИЯ”, а околовръст „НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА”, годината на емисия „1979” и номиналът „10 ЛЕВА”, както и зрънчест кръг 
от петолъчни звезди.  
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на космическия кораб „Съюз”. Околов-
ръст надпис „ПЪРВИ СЪВМЕСТЕН ПОЛЕТ В КОСМОСА СССР * НРБ” и кръг от петолъчни 
звезди. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан надпис „СССР-НРБ Интеркосмос’79” 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Георги Балджеив  
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 
159. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Международна година на детето” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 23,33 г  
ДИАМЕТЪР: 38,61 мм 

ТИРАЖ: 25 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. От двете страни на герба, годината на емисия 
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изписана „19” и „79”. Отдолу, на два реда номинал „10” и надпис „ЛЕВА”. Композицията, рамки-
рана от две цветя. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” и зрънчест кръг от 
стилизирани цветчета. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на група от три деца, две момиченца, 
между тях момченце, облечени в народни носии, играят хоро. Вдясно от детската група, емблемата 
на Уницеф, а вляво българската емблема на Международната година на детето. Околовръст надпис 
„МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ДЕТЕТО *1979*” и зрънчест кръг от стилизирани цветчета.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

160. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Международна година на детето” - пиефорт 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 46,66 г 

ДИАМЕТЪР: 38,61 мм 

ТИРАЖ: 2 500 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. От двете страни на герба, годината на емисия, 
изписана „19” и „79”. Отдолу, на два реда номинал „10” и надпис „ЛЕВА”. Композицията, рамки-
рана от две цветя. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” и зрънчест кръг от 
стилизирани цветчета. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на група от три деца, две момиченца, 
между тях момченце, облечени в народни носии, играят хоро. Вдясно от детската група, емблемата 
на Уницеф, а вляво българската емблема на Международната година на детето. Околовръст надпис 
„МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ДЕТЕТО *1979*” и зрънчест кръг от стилизирани цветчета.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

161. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 1 г 

ДИАМЕТЪР: 15 мм 
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ТИРАЖ: 2 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „1”, под него надпис „СТО-
ТИНКА” и годината на емисията „1979”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

162. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 2 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

ТИРАЖ: 2 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „2”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1979”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

163. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 22 мм 

ТИРАЖ: 2 000 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „5”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1979”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

164. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 1,6 г 

ДИАМЕТЪР: 17 мм 

ТИРАЖ: 2 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „10”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1979”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

165. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ТИРАЖ: 2 000 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „20”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1979”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

166. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 2 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „50”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1979”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

167. НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1979 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4,8 г 

ДИАМЕТЪР: 24 мм 

ТИРАЖ: 2 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
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зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „1”, под него надпис „ЛЕВ» и го-
дината на емисията „1979”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 
168. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г.” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 7 г 
ДИАМЕТЪР: 27 мм 
ТИРАЖ: 220 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. От двете му страни, годината на еми-
сията, изписана като „19” и „80”. Под него, на два реда, числото на номинала „1” и надпис „ЛЕВ”. 
Композицията, рамкирана от две лаврови клонки. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА*БЪЛГАРИЯ* и зрънчест кръг. В двата края на надписа по две футболни топки. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, световната купа по футбол на ФИФА, вляво 
и вдясно от нея изображения на футболисти и хоризонтален надпис на английски език „1982 FIFA 
WORLD CUP”. Околовръст „СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ” и „ИСПАНИЯ-1982” и 
зрънчест кръг. Между надписите две футболни топки. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Петър Георгиев 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 
169. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г.” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 7 г 
ДИАМЕТЪР: 27 мм 
ТИРАЖ: 30 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. От двете му страни, годината на еми-
сията , изписана като „19” и „80”. Под него, на два реда, числото на номинала „1” и надпис „ЛЕВ”. 
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Композицията, рамкирана от две лаврови клонки. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА*БЪЛГАРИЯ* и зрънчест кръг. В двата края на надписа по две футболни топки. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, световната купа по футбол на ФИФА, 
вляво и вдясно от нея изображения на футболисти и хоризонтален надпис на английски език „1982 
FIFA WORLD CUP”. Околовръст „СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ” и „ИСПАНИЯ-
1982” и зрънчест кръг. Между надписите две футболни топки. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

170. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световно първенство по футбол, Испания, 
1982 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 220 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република 
България: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с 
национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класо-
вете, зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. От двете му страни, годината на 
емисията , изписана като „19” и „80”. Под него, на два реда, числото на номинала „2” и надпис 
„ЛЕВА”. Композицията, рамкирана от две лаврови клонки. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА*БЪЛГАРИЯ* и зрънчест кръг. В двата края на надписа по две футболни топки. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на футболна топка, в средата, стилизи-
рана карта на Испания с изписана върху нея годината „'82”. Над топката и под нея надписи на 
испански език „ESPANA'82” и „COPA MUNDIAL FIFA”. Околовръст зрънчест кръг и надписи 
„СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ” и „ИСПАНИЯ-1982”. Между надписите има и две 
футболни топки. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

171. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световно първенство по футбол, Испания, 
1982 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
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ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 30 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република 
България: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с 
национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класо-
вете, зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. От двете му страни, годината на 
емисията , изписана като „19” и „80”. Под него, на два реда, числото на номинала „2” и надпис 
„ЛЕВА”. Композицията, рамкирана от две лаврови клонки. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА*БЪЛГАРИЯ* и зрънчест кръг. В двата края на надписа по две футболни топки. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на футболна топка, в средата, стилизи-
рана карта на Испания с изписана върху нея годината „'82”. Над топката и под нея надписи на 
испански език „ESPANA'82” и „COPA MUNDIAL FIFA”. Околовръст зрънчест кръг и надписи 
„СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ” и „ИСПАНИЯ-1982”. Между надписите има и две 
футболни топки. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

172. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световно първенство по футбол, Испания, 
1982 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 16,4 г 

ДИАМЕТЪР: 34,2 мм 

ТИРАЖ: 220 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република 
България: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с 
национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класо-
вете, зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. От двете му страни, годината на 
емисията , изписана като „19” и „80”. Под него, на два реда, числото на номинала „5” и надпис 
„ЛЕВА”. Композицията, рамкирана от две лаврови клонки. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА*БЪЛГАРИЯ* и зрънчест кръг. В двата края на надписа по две футболни топки. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на двама футболисти по време на игра, 
в краката на единия от тях, топка. Над тях надпис „FIFA”. Под десния футболист, емблемата на 
Българската футболна федерация. Околовръст надписи „СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТ-
БОЛ” и „ИСПАНИЯ-1982”. Между надписите има и две футболни топки. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
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173. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световно първенство по футбол, Испания, 
1982 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 16,4 г 

ДИАМЕТЪР: 34,2 мм 

ТИРАЖ: 30 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република 
България: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с 
национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класо-
вете, зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. От двете му страни, годината на 
емисията , изписана като „19” и „80”. Под него, на два реда, числото на номинала „5” и надпис 
„ЛЕВА”. Композицията, рамкирана от две лаврови клонки. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА*БЪЛГАРИЯ* и зрънчест кръг. В двата края на надписа по две футболни топки. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на двама футболисти по време на игра, в 
краката на единия от тях, топка. Над тях надпис „FIFA”. Под десния футболист, емблемата на Бъл-
гарската футболна федерация. Околовръст надписи „СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ” и 
„ИСПАНИЯ-1982”. Между надписите има и две футболни топки. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

174.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 1 г 

ДИАМЕТЪР: 15 мм 

ТИРАЖ: 2 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „1”, под него надпис „СТОТИНКА” 
и годината на емисията „1980”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов  
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175.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 
МЕТАЛ: Бронз 
ТЕГЛО: 2 г 
ДИАМЕТЪР: 18 мм 
ТИРАЖ: 2 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „2”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1980”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

176.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 
МЕТАЛ: Бронз 
ТЕГЛО: 3 г 
ДИАМЕТЪР: 22 мм 
ТИРАЖ: 2 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра - номинал „5”, под него надпис „СТОТИНКИ” 
и годината на емисията „1980”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
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177.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 1,6 г 
ДИАМЕТЪР: 17 мм 
ТИРАЖ: 2 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с наци-
онална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъб-
чато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „10”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1980”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

178.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ТИРАЖ: 2 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „20”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1980”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов  
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179.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ТИРАЖ: 2 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „50”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1980”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

180.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4,8 г 

ДИАМЕТЪР: 24 мм 

ТИРАЖ: 2 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „1”, под него надпис „ЛЕВ” и го-
дината на емисията „1980”а от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
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181.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години от рождението на Йордан Йовков” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1980 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 200 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, цифрата на номинала „2” и надпис „ЛЕВА”. 
Околовръст „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1980”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Йордан Йовков насреща. Околовръст надписи 
„ЙОРДАН ЙОВКОВ” и „1880-1937”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Георги Балджиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Йордан Йовков е роден на 9 ноември1880 г. в с. Жеравна, Бургаска област. Български 
хуманист, писател, поет и класик на българската литература. Значението на неговото творчество 
надхвърля националните граници като творби на Й. Йовков са преведени на над 40 езика. Умира на 
15 октомври 1937 г. в гр. Пловдив. 

 

182.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световно ловно изложение, Пловдив (Бълга-
рия,) ЕКСПО’81” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 8 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм  

ТИРАЖ: 250 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА:. В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Композицията, рамкирана от дъбови 
клонки. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ *1 ЛЕВ 1981*” и кръг от кръс-
тчета. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Външен кант и кръг от кръстове. Глава наляво на тро-
феен елен с рога. Вдясно от него, емблемата на изложението, под нея, на три реда, надпис „ПЛОВ-
ДИВ ЕКСПО ' 81”. Околовръст „СВЕТОВНО ЛОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ *БЪЛГАРИЯ* 1981” и кръг 
от кръстчета. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов  
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183.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световно ловно изложение, Пловдив (Бълга-
рия), ЕКСПО’81” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 8 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 50 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с нацио-
нална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато 
колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Композицията, рамкирана от дъбови клонки. Око-
ловръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ *1 ЛЕВ 1981*” и кръг от кръстчета. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Външен кант и кръг от кръстове. Глава наляво на тро-
феен елен с рога. Вдясно от него, емблемата на изложението, под нея, на три реда, надпис „ПЛОВ-
ДИВ ЕКСПО ' 81”. Околовръст „СВЕТОВНО ЛОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ *БЪЛГАРИЯ* 1981” и кръг 
от кръстчета. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

184.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световно ловно изложение, Пловдив (Бълга-
рия), ЕКСПО’81” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 250 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Композицията, рамкирана от дъбови 
клонки. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ *2 ЛЕВА 1981*” и кръг от кръс-
тчета. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на средновековен ловец-соколар наляво. 
На лявата му ръка, кацнал сокол. Околовръст надпис „СВЕТОВНО ЛОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ *БЪЛ-
ГАРИЯ* 1981” и кръг от кръстчета. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
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185.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета  
„Световно ловно изложение, Пловдив (България),  
ЕКСПО’81” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм  

ТИРАЖ: 50 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Композицията, рамкирана от дъбови 
клонки. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ *2 ЛЕВА 1981*” и кръг от кръс-
тчета. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на средновековен ловец-соколар наляво. 
На лявата му ръка, кацнал сокол. Околовръст надпис „СВЕТОВНО ЛОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ *БЪЛ-
ГАРИЯ* 1981” и кръг от кръстчета. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

186.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световно ловно изложение, Пловдив (Бълга-
рия), ЕКСПО’81” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 16,4 г 

ДИАМЕТЪР: 34,2 мм  

ТИРАЖ: 250 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Композицията, рамкирана от дъбови 
клонки. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ *5 ЛЕВА 1981*” и кръг от кръс-
тчета. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Глава на трофеен елен с рога насреща. Между рогата 
му годината „1981”. Околовръст надпис „СВЕТОВНО ЛОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ *БЪЛГАРИЯ* 1981” 
и кръг от кръстчета. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 



129 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

187.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световно ловно изложение, Пловдив (Бълга-
рия), ЕКСПО’81” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 16,4 г 

ДИАМЕТЪР: 34,2 мм 

ТИРАЖ: 50 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Композицията, рамкирана от дъбови 
клонки. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ *5 ЛЕВА 1981*” и кръг от кръс-
тчета. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Глава на трофеен елен с рога насреща. Между рогата 
му годината „1981”. Околовръст надпис „СВЕТОВНО ЛОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ *БЪЛГАРИЯ* 1981” 
и кръг от кръстчета. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

188.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета „Хиляда и триста години България” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц. 
От този тип има и определен брой монети мат-гланц.  

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 1 г 

ДИАМЕТЪР: 15 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис «ХИЛЯДА И 
ТРИСТА ГОДИНИ* БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „1”, под него надпис „СТО-
ТИНКА” и годината на емисията „1981”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
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МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Българската държава е основана през 681 г. начело с кан Аспарух. Нарича се още Първа 
българска държава и се базира на съюза между прабългари, траки, славяни, готи и много други етноси. 
Просъществува до 1018 г. когато е завладяна от Византия. Възстановяването на България става през 
1186 г., когато започва Втората българска държава, загубила независимост от Османската империя в 
края на XIV век. Третата българска държава е възстановена през 1878 г. През 1981 г. е организирано 
всенародно честване на кръглата 1300 годишнина от създаването на българската държава. 

 

189.  НАИМЕНОВАНИЕ:  
Разменна монета „Хиляда и триста години България” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц.  
От този тип има и 20 монети мат-гланц.  

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 2 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „ХИЛЯДА И 
ТРИСТА ГОДИНИ* БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „2”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1981”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

190.  НАИМЕНОВАНИЕ:  
Разменна монета „Хиляда и триста години България” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц.  
От този тип има и определен брой монети мат-гланц.  

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 22 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „ХИЛЯДА И 
ТРИСТА ГОДИНИ* БЪЛГАРИЯ*”. 
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „5”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1981”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

191.  НАИМЕНОВАНИЕ:  
Разменна монета „Хиляда и триста години България” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Гланц. От този тип има и определен брой монети мат-гланц. 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 1,6 г 

ДИАМЕТЪР: 17 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис .„ХИЛЯДА И 
ТРИСТА ГОДИНИ* БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „10”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1981”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

192.  НАИМЕНОВАНИЕ:  
Разменна монета „Хиляда и триста години България” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц. 
От този тип има и определен брой монети мат-гланц.  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „ХИЛЯДА И 
ТРИСТА ГОДИНИ* БЪЛГАРИЯ*”. 
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „20”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1981”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

193.  НАИМЕНОВАНИЕ:  
Разменна монета „Хиляда и триста години България” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц.  
От този тип има и определен брой монети мат-гланц.  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „ХИЛЯДА И 
ТРИСТА ГОДИНИ* БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „50”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1981”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

194.  НАИМЕНОВАНИЕ:  
Разменна монета „Хиляда и триста години България” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц.  
От този тип има и определен брой монети мат-гланц.  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4,8 г 

ДИАМЕТЪР: 24 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „ХИЛЯДА И 
ТРИСТА ГОДИНИ* БЪЛГАРИЯ*”. 
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „1”, под него надпис „ЛЕВ” и го-
дината на емисията „1981”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

195.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Дружба навеки НРБ-
СССР” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 13 г 

ДИАМЕТЪР: 31 мм 

ТИРАЖ: 250 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ”, 
а отдолу на два реда цифрата на номинала „1” и надпис „ЛЕВ”. 

Околовръст надпис  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Две здрависващи се ръце, разположени хоризонтално. 
Над тях държавните знамена на НРБ и СССР, а под тях надпис „ДРУЖБА НАВЕКИ”. Композици-
ята, рамкирана от лаврови клонки и годината „1981”. Околовръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България. 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

196.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета  
„1300 години България. Дружба навеки НРБ-СССР” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 13 г 

ДИАМЕТЪР: 31 мм 

ТИРАЖ: 50 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: В 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
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трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ”, 
а отдолу на два реда цифрата на номинала „1” и надпис „ЛЕВ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Две здрависващи се ръце, разположени хоризонтално. 
Над тях държавните знамена на НРБ и СССР, а под тях надпис „ДРУЖБА НАВЕКИ”. Композици-
ята, рамкирана от лаврови клонки и годината „1981”. Околовръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

197.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. 681. Мадарският конник” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г  

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра годината „681”, вдясно от нея „1981”. Под 
хоризонтална линия, на два реда, цифрата на номинала „2” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст „1300 
ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ•НРБ•”. В надписа са вписани части от розета. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, изображение на Мадарския конник. Око-
ловръст кръг от розети.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов и Петър Брайков 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

198.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. 681. Мадарският конник” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 20,5 г  

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 10 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра годината „681”, вдясно от нея „1981”. Под 
хоризонтална линия, на два реда, цифрата на номинала „50” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст „1300 
ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ•НРБ•”. В надписа са вписани части от розета. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, изображение на Мадарския конник. Око-
ловръст кръг от розети.  
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ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов и Петър Брайков 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

199.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Иван Асен ІІ” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 11 г 
ДИАМЕТЪР: 30 мм 
ТИРАЖ: 300 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Изображение на средновековния град Търново. Под 
него, на два реда, надпис „НРБ 2 ЛЕВА 1981”. Горе, в дясното поле „ТЪРНОВЪ”. Околовръст над-
пис „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ” и зрънчест кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Реплика на българска средновековна монета, със сю-
жет: Св. Димитър коронясва цар Иван Асен и надписи на старобългарски език със съответните сък-
ращения „Йоан Асен цар” и „свети Димитър”. Околовръст зрънчест кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
Коментар: Цар Иван Асен II е владетел на България от 1218 до 1241 г. Той е син на цар Иван Асен 
I. При неговото управление границите на България отново достигат три морета – Черно, Бяло и 
Адриатическо. Царят е известен със серия успешни династически бракове, които укрепват държа-
вата политически и осигуряват териториални разширения. Цар Иван Асен II е първият български 
владетел, за когото има конкретна информация, че е сякъл монети. Титулува се „цар на българи и 
гърци”. Царуването му е един от редките периоди на сигурност и благоденствие в българската ис-
тория. 

200.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Иван Асен ІІ” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Ag 900/1000 
ТЕГЛО: 20,5 г 
ДИАМЕТЪР: 36 мм 
ТИРАЖ: 10 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Изображение на средновековния град Търново. Под 
него, на два реда, надпис „НРБ 50 ЛЕВА 1981”. Горе, в дясното поле „ТЪРНОВЪ”. Околовръст 
надпис „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ” и зрънчест кръг. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/1218
http://bg.wikipedia.org/wiki/1241
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD_I
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD_I
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА:. Реплика на българска средновековна монета, със сю-
жет: Св. Димитър коронясва цар Иван Асен и надписи на старобългарски език със съответните сък-
ращения „Йоан Асен цар” и „свети Димитър”. Околовръст зрънчест кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 
201.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Републиката” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на Георги Димитров наляво. Под бюста хоризон-
тална линия, над която, вдясно е изписано „1981”, а отдолу на два реда, са изписани номиналът „2” 
и надпис „ЛЕВА”. Околовръст надписи „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ” и „•НРБ•”, разделени от две 
лаврови клонки. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Паметник на Републиката – женска фигура в цял ръст, 
наляво. В дясната ръка държи меч, а лявата опъната назад. Околовръст венец от лаврови клонки. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България  

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов и Петър Брайков 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

202.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Републиката” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 20,5 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 10 000  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на Георги Димитров наляво. Под бюста хоризон-
тална линия, над която , вдясно е изписано „1981”, а отдолу на два реда, са изписани номиналът 
„50” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст надписи „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ” и „•НРБ•”, разделени от 
две лаврови клонки. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Паметник на Републиката – женска фигура в цял ръст, 
наляво. В дясната ръка държи меч, а лявата опъната назад. Околовръст венец от лаврови клонки. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
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МОНЕТЕН ДВОР: София, България  

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов и Петър Брайков 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

203.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Майка с дете” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Композицията, рамкирана от лавров венец. Око-
ловръст зрънчест кръг и надпис „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ”, а отдолу годината на емисия „1981”, 
цифрата на номинала „2” и надпис „ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Майка, държи дете на ръце, на фона на слънце. Око-
ловръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

204.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Майка с дете” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 500/1000 

ТЕГЛО: 14 г 

ДИАМЕТЪР: 32 мм 

ТИРАЖ: 100 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Композицията, рамкирана от лавров венец. Око-
ловръст зрънчест кръг и надпис „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ”, а отдолу годината на емисия „1981”, 
цифрата на номинала „25” и надпис „ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Майка, държи дете на ръце, на фона на слънце. Око-
ловръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
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МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

205.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Майка с дете” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 900/1000 

ТЕГЛО: 20,5 г 

ДИАМЕТЪР: 36 мм 

ТИРАЖ: 10 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: в 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Композицията, рамкирана от лавров венец. Око-
ловръст зрънчест кръг и надпис „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ”, а отдолу годината на емисия „1981”, 
цифрата на номинала „50” и надпис „ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА:. Майка, държи дете на ръце, на фона на слънце. Око-
ловръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

206.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Майка с дете” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Au 900/1000 

ТЕГЛО: 16.89 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 2 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Държавният герб на Народна Република България: н 
средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална 
трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато ко-
лело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Композицията, рамкирана от лавров венец. Око-
ловръст зрънчест кръг и надпис „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ”, а отдолу годината на емисия „1981”, 
цифрата на номинала „1000” и надпис „ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Майка, държи дете на ръце, на фона на слънце. Око-
ловръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
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МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов и Георги Чапкънов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

207.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Хайдушко движение” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, кръстосани револвер и кама на фона на буков 
лист. Хоризонтална линия, разделяща надлъжно монетата, над която, вдясно, годината на емисията 
„1981”, а под нея на два реда, цифрата на номинала „2” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст надписи 
„1300• ГОДИНИ• БЪЛГАРИЯ” и „НРБ”, разделени от по три стилизирани листа. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фигура на хайдутин в цял ръст, преметнал през рамо 
пушка. Околовръст, венец от стилизирани листа. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов и Петър Брайков 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

208.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Бузлуджа, 1891 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, букет от пет мака, завързани с панделка. Хо-
ризонтална линия, разделяща надлъжно монетата, над която, вдясно, годината на емисията „1981”, 
а под нея на два реда, цифрата на номинала „2” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст надписи „•1300• 
ГОДИНИ• БЪЛГАРИЯ” и „• НРБ•”, разделени от по три петолъчни звезди. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Сцена от социалистическия конгрес на връх Бузлуджа, 
централната фигура е на Димитър Благоев- Дядото. Околовръст кант от 18 петолъчни звезди. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов и Петър Брайков 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
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Коментар: Връх Бузлуджа се намира в Централна Стара планина. Висок е 1441 м. Старото му име 
е връх „Хаджи Димитър”. На това място през 1891 г. се провежда Бузлуджанския конгрес и се съз-
дава Българската социалдемократическа партия. В чест на това събитие на върха е изграден Памет-
никът на Бузлуджа. 

 

209.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Оборище” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав  

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Изображение на печата на БРЦК, лъв в цял ръст наляво 
и надпис „БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТЪ”. Отляво на печата, револ-
вер и кама, а отдясно револвер и перо, обърнати срещуположно. Под тях, годината на емисията 
„1981”, цифрата на номинала „2” и надпис „лева”. Околовръст надписи „1300 ГОДИНИ БЪЛГА-
РИЯ” и „НРБ”, разделени с по една лаврова и по една дъбова клонка. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на паметника от местността „Оборище” 
край Панагюрище, издигнат в чест на Априлското въстание. Над него, в лавров венец цифрата „20”, 
а под нея на три реда, надписи „1876 г.”, „АПРИЛЪ” и „ОБОРИЩЕ”. Паметникът, рамкиран от 
стилизирани флорални мотиви. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Кънчев и Богомол Николов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Оборище е известна историческа местност в Средна гора. Там през пролетта на 1876 г. е 
проведено Първото Велико народно събрание в условията на чужда държавност. Взема се решение за 
започване на Априлското въстание, което има за цел освобождаването на България от османска власт. 
Днес на това място е издигнат паметник на Априлското въстание, на който са изписани имената на 
всички участници в Първото Велико Народно събрание. Всяка година в местността Оборище, в периода 
1-2 май, се провеждат празници за честване на годишнината от Априлското въстание. 

 

210.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Боянска църква” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав  

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Бюст на Севастократорица Десислава според фреска от 
Боянската църква. От двете й страни, един срещу друг, изправени стилизирани лъвове в цял ръст. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/1876
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Отдолу, годината „1981”, цифрата на номинала „2” и надпис „лева”. Околовръст надписи „1300 ГО-
ДИНИ БЪЛГАРИЯ” и „НРБ”, разделени от декоративни елементи. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Боянската църква. Околовръст бор-
дюр от декоративни орнаменти. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Георги Чапкънов и Стефан Кънчев 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
Коментар: Боянската църква е емблематичен, цялостно съхранен, средновековен паметник на бъл-
гарското монументално изобразително изкуство от този период. Тя е построена през X век и функ-
ционира до XIX век. През 1979 г. е включена в Списъка на световното културно и природно наслед-
ство на ЮНЕСКО под № 42. Счита се, че запазените в нея фрески са най-ранен представител на 
ренесансовото изкуство, по-стари от известните стенописи в италианския град Равена. 

211.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Славянска писменост” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 11 г 
ДИАМЕТЪР: 30 мм 
ТИРАЖ: 300 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, квадратно декоративно пано, украсено с пал-
мети. От двете му страни стилизирани пауни, обърнати един срещу друг. Под тях, годината на еми-
сията „1981”, цифрата на номинала „2” и надпис „лева”. Околовръст надписи „1300 ГОДИНИ БЪЛ-
ГАРИЯ” и „НРБ”, разделени с флорални мотиви.  
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: По средата на монетното ядро хоризонтална линия, 
завършваща с флорални елементи. В горната част, изписана кирилицата, а в долната - глаголицата. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Георги Чапкънов и Стефан Кънчев 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

212.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Рилският манастир” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав  
ТЕГЛО: 11 г 
ДИАМЕТЪР: 30 мм 
ТИРАЖ: 300 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, печатът на габровското училище. Отдолу, 
два грифона. Под тях, годината на емисията „1981”, цифрата на номинала „2” и надпис „лева”. Око-
ловръст надписи „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ НРБ” и „НРБ”, разделени с по три флорални мотива.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/1979
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Рилския манастир. Околовръст бор-
дюр от стилизирани графични елементи. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Кънчев и Богомил Николов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Рилският манастир е един от най-значимите културни, исторически, архитектурни и ху-
дожествени християнски комплекси в България. Като най-емблематичен паметник от този вид той 
е символ не само на България, но и на цялото православие. Основан е през Х век от Св. Иван Рилски, 
в сърцето на Рила планина, при горното течение на Рилска река. Той е и най-големият манастир в 
България. Поради значението си през 1983 г. е включен в Списъка на световното културно и при-
родно наследство на ЮНЕСКО под №216. 

 

213.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Освобождението” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав  

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, четири знамена от паметника-костница в 
Копривщица, а пред тях две кръстосани оръдия. На паметника, годината 1878, а над него, пет слън-
чеви лъча. Хоризонтална линия, разделяща надлъжно монетата, над която, вдясно, годината на еми-
сията „1981”, а под нея на два реда, цифрата на номинала „2” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст надписи 
„•1300• ГОДИНИ• БЪЛГАРИЯ” и „• НРБ•”, разделени от стилизирани лаврови клони.  

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Реплика на литографията на Георги Данчов «Свободна 
България», представяща женска фигура в цял ръст. В дясната ръка държи знаме, а в лявата меч. 
Вляво от нея, лъв. Околовръст лавров венец. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов и Петър Брайков 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 
НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Осемстотин години от въста-
нието на Асен и Петър” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Изображение на храма „Св. Димитър” от престолния град 
Търнов. Отляво на храма, лаврова клонка, а отдясно, дъбова. Отгоре надпис „1300 ГОДИНИ БЪЛГА-
РИЯ”. Отдолу, на два реда, годината на емисията „1981”, цифрата на номинала „2”, надпис „лева” и 
„НРБ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на конници в цял ръст, с копия и знамена, 
наляво. Околовръст надпис „•ОСЕМСТОТИН ГОДИНИ• ВЪСТАНИЕ НА АСЕН И ПЕТЪР”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Асен Старейшински и Георги Чапкънов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Въстанието на Асен и Петър е въоръжено движение за освобождаване на България от ви-
зантийска власт, започнало в Търново през 1185 г. Начело на въстанието застават двама търновски 
боляри, Асен и Петър. Военните действия се развиват с променлив успех до 1187 г., когато византийс-
кият император е принуден да сключи мир, с който се признава възстановената българската държава. 

214. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Съединението” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Изображение на венец с надпис в него „БЛАГОДАР-
НОТО ОТЕЧЕСТВО НА СВОИТЕ ХРАБРИ СИНОВЕ 1885”. Отдолу, годината на емисията 1981, 
цифрата на номинала „2”, надпис „лева” и „НРБ”. Околовръст надписи „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ” 
и „НРБ” разграничени с лаврови клонки. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на женски фигури (персонификация на 
Княжество България и област Източна Румелия) в цял ръст, облечени в ризници, стъпили върху оръ-
дие. С десните си ръце държат мечове, до лявата фигура - лъв, в ход наляво. Дясната, подпряна на щит 
с надпис в три реда „6IX 1885 1985”. Околовръст надпис „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Асен Старейшински и Богомил Николов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Съединението е един от най-важните актове за българската държавност в новата история. 
Чрез него през есента на 1885 г. се обединяват Княжество България и Източна Румелия. То се извър-
шва под ръководството на Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК), след поредица 
от бунтове в различни градове на Източна Румелия. На 6 септември (18 септември нов стил) 1885 г. с 
военен преврат, подкрепен от българския княз Александър I Български, е взета властта в Източна Ру-
мелия. Княжеството и Източна Румелия de facto придобиват общо правителство и администрация. De 
jure, обаче, до обявяването на Независимостта на България през 1908 г., българският княз формално 
се назначава от султана за генерал-губернатор на Източна Румелия.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD_I
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/1885
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A6%D0%A0%D0%9A
http://bg.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_I
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/1908
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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215.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Христо Ботев и Шандор 
Петьофи” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 12 г 

ДИАМЕТЪР: 32 мм 

ТИРАЖ: 200 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, къ-
дето се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на основава-
нето на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България „1944”. 
Отдолу, на три реда, цифрата на номинала „5”, надпис „ЛЕВА” и годината на емисията „1981”. Ком-
позицията, рамкирана от две лаврови клонки. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГА-
РИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Христо Ботев и бюст на Шандор Петьофи един 
до друг, насреща. Между тях сабя и перо. Околовръст надпис „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов, Кънчо Аврамов и Дьорд Богнар 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

216.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „1300 години България. Христо Ботев и Шандор 
Петьофи” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1981 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 12 г 

ДИАМЕТЪР: 32 мм 

ТИРАЖ: 50 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, къ-
дето се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на основава-
нето на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България „1944”. 
Отдолу, на три реда, цифрата на номинала „5”, надпис „ЛЕВА” и годината на емисията „1981”. Ком-
позицията, рамкирана от две лаврови клонки. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГА-
РИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Христо Ботев и бюст на Шандор Петьофи един 
до друг, насреща. Между тях сабя и перо. Околовръст надпис „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
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АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов, Кънчо Аврамов и Дьорд Богнар 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

217. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХІІ световно първенство по футбол, Испания, 
1982 г.” (футболисти) 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1982 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат -гланц 
МЕТАЛ: Ag 640/1000 
ТЕГЛО: 18.75 г 
ДИАМЕТЪР: 37.2 мм 
ТИРАЖ: 15 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, къ-
дето се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на основава-
нето на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България „1944”. 
Около герба, бордюр, от двете му страни, годината на емисията „1982”. Отдолу, на два реда, числото 
на номинала „10” и надпис „ЛЕВА”. Композицията, рамкирана от две лаврови клонки. Околовръст 
зрънчест кръг и надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, рамкиран от две футболни топки. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фигури на двама тичащи футболисти с топка в цял ръст, 
наляво. Околовръст зрънчест кръг и надписи „ХІІ СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ” и „ИС-
ПАНИЯ-1982”, помежду им две футболни топки. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Петър Георгиев 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

219. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХІІ световно първенство по футбол, Испания, 
1982 г.” (сомбреро) 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1982 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат -гланц 
МЕТАЛ: Ag 640/1000 
ТЕГЛО: 18.75 г 

ДИАМЕТЪР: 37.2 мм 

ТИРАЖ: 15 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с 
житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, от-
долу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на 
основаването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в Бъл-
гария „1944”. Около герба, бордюр, от двете му страни, годината на емисията „1982”. Отдолу, на 
два реда, числото на номинала „10” и надпис „ЛЕВА”. Композицията, рамкирана от две лаврови 
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клонки. Околовръст зрънчест кръг и надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, рамкиран от 
две петолъчни звезди. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на футболна врата, футболна топка и 
сомбреро с надпис „СП ИСПАНИЯ 1982”. Околовръст зрънчест кръг и надписи „ХІІ СВЕТОВНО 
ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ” и „ИСПАНИЯ-1982”, помежду им две футболни топки. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен  

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

220.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години от рождението на Владимир Ди-
митров-Майстора” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1982 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni - сплав 

ТЕГЛО: 16.4 г 

ДИАМЕТЪР: 34.2 мм  

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, цифрата на номинала „5”, под нея надпис 
„ЛЕВА”. Околовръст „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” и бордюр от розети. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Владимир Димитров с четка в дясната 
ръка, насреща. Отляво, на два реда, надпис „100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЛАДИМИР 
ДИМИТРОВ”, а отдясно надпис „МАЙСТОРА”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Георги Чапкънов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Владимир Димитров-Майстора (1882-1960). Български художник, един от класиците и 
най-самобитните творци на българското изобразително изкуство. С неговия образ е отпечатана и 
банкнота с номинал 10 000 лв., емисия 1996 г. 

 
221.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години от рождението на Георги Димитров” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1982 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Ag 500/1000 
ТЕГЛО: 14 г 
ДИАМЕТЪР: 32 мм 
ТИРАЖ: 15 000 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В средата, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. От дясната страна на герба, годината на емисията „1982”. Отдолу, числото на номинала „25” 
и надпис „ЛЕВА”. Околовръст бордюр и надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, рамкиран 
от две петолъчни звезди. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Глава на Георги Димитров наляво. Околовръст бордюр 
и надписи „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” и „1882 1982”. Годината „1882” е рамкирана от две петолъчни 
звезди. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов и Петър Брайков 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

222. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Втора международна детска асамблея „Знаме 
на Мира”, София (България), 1982 г. 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1982 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 16.4 г 
ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 
ТИРАЖ: 200 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, емблемата на асамблеята „Знаме на 
мира”: половинка от черупка на яйце, стилизирана като земното кълбо, от която се подават гла-
вите на две пиленца, една срещу друга. Отдолу надпис „НРБ 5 ЛЕВА”, околовръст бордюр от 
стилизирани камбани и надпис „ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА АСАМБЛЕЯ•ЗНАМЕ НА 
МИРА•СОФИЯ 1982”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, монументът „Знаме на мира” край София, 
а околовръст бордюр от стилизирани камбани. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Богомил Николов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

223.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „40 години от рождението на Людмила Жив-
кова” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1982 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Cu-Ni- сплав 

ТЕГЛО: 16.4 г 

ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 
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ТИРАЖ: 20 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с 
житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, от-
долу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на 
основаването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в Бъл-
гария „1944”. Отдолу, на два реда цифрата на номинала „5” и надпис „ЛЕВА”. Вляво от номинала, 
годината на емисията „1982”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Глава на Людмила Живкова наляво. Отдясно, на два 
реда, годините 1942-1982. Околовръст надпис „•ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА•АСАМБЛЕЯ•ЗНАМЕ НА 
МИРА”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Георги Чапкънов. и Стефан Ненов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Людмила Тодорова Живкова (1942-1981). Български политик, историк, дъщеря на дъл-
гогодишния ръководител на българската държава и БКП, Тодор Живков. По нейна инициатива е 
организирано честването на 1300-годишнината на българската държава, домакинството на Между-
народната детска асамблея „Знаме на мира” под егидата на ЮНЕСКО и редица други събития в 
областта на културата. 

 

224.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „40 години от рождението на Людмила Жив-
кова” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1982 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 500/1000 

ТЕГЛО: 11.2 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 10 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с 
житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, от-
долу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на 
основаването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в Бъл-
гария „1944”. Отдолу, на два реда цифрата на номинала „20” и надпис „ЛЕВА”. Вляво от номинала, 
годината на емисията „1982”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Глава на Людмила Живкова наляво. Отдясно, на два реда, 
годините 1942-1982. Околовръст надпис „•ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА•АСАМБЛЕЯ•ЗНАМЕ НА МИРА”. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Георги Чапкънов и Стефан Ненов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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225.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „40 години от социалистическа революция в 
България” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1984 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 500/1000 

ТЕГЛО: 14 г 

ДИАМЕТЪР: 32 мм 

ТИРАЖ: 100 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където 
се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на основаването на 
българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България „1944”. Отдолу, 
на два реда цифрата на номинала „5” и надпис „ЛЕВА”. Вляво от номинала, годината на емисията 
„1982”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Под герба, хоризонтална линия, 
разделяща монетата на две. Върху линията, числото на номинала „25”, под него надпис „ЛЕВА”. Вляво 
от номинала, годината на социалистическата революция „1944”, а вдясно, на емисията „1984”. Над 
герба, на два реда, надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Скеле, завършващо с житен клас, рози, петолъчни 
звезди и знака на атома. Отляво на скелето, надпис „ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ”, а отдясно „СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ”.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов и Петър Брайков 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

226.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХІV зимни олимпийски игри, Сараево 
(СФРЮ)” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1984 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 15 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Външен кант, под него концентричен кръг от снежинки. 
В горната част, държавният герб на Народна Република България. В средата, върху елипсовиден 
щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с нацио-
нална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъб-
чато колело и трикольорна лента с изписани годините на основаването на българската държава 
„681” и на победата на социалистическата революция в България „1944”. От двете му страни факли, 
между тях числото на номинала „10”. Композицията, рамкирана от бордюр. Околовръст бордюр от 
снежинки и надпис „1984·НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·ЛЕВА”. 
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на скиор в цял ръст, надясно. Околовръст 
бордюр от снежинки и надпис „ХІV ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан текст „CITIUS, ALTIUS, FORTIUS” 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Богомил Николов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

227. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Десетилетие на ООН за жените” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева  

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1984 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 20 000  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с 
житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, от-
долу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на 
основаването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в Бъл-
гария „1944”. Околовръст венец от рози. В долната част, годината на емисията „1984”, числото на 
номинала „10” и надпис „ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фигура на розоберачка в национална носия, насреща. 
В двете си ръце държи кошници, пълни с розов цвят. В долната част, вляво от композицията, три-
редов розов венец, а в горната дясна част, разделени от роза, годините „1976-1985”. Околовръст 
надпис „ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ООН ЗА ЖЕНИТЕ”. Надписът завършва със стилизирано изображе-
ние на стилизиран гълъб - емблемата на десетилетието на ООН за жените. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан надпис „Прогрес за жените-прогрес за света” 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Богомил Николов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

228.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета  
„Десетилетие на ООН за жените” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева  

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1984 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Au 900/1000 

ТЕГЛО: 8.44 г 

ДИАМЕТЪР: 24 мм 

ТИРАЖ: 15 000  
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв на зъбчато колело. Фонът, обграден от 
двете страни с житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, пето-
лъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, на лента са изписани годините на основаването 
на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България „1944”. В 
долната част, годината на емисията „1984”, числото на номинала „100” и надпис „ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на седнала жена, в народна носия, кърми 
дете. Отляво, годината „1976”, а отдясно „1985”. Композицията, рамкирана от релефно изпъкнала 
линия. Околовръст надпис „ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ООН ЗА ЖЕНИТЕ”. Надписът завършва със сти-
лизирано изображение на гълъб. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан надпис „Прогрес за жените-прогрес за света” 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Б. Николов. 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

229. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Интеркосмос” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева  

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1985 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 640/1000 

ТЕГЛО: 18.75 г 

ДИАМЕТЪР: 37.2 мм 

ТИРАЖ: 10 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, емблемата на съвместния българо-съ-
ветски полет с надпис „ИНТЕРКОСМОС”. Отдолу, годината на емисията „1985”, числото на номи-
нала „10” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Надписът 
завършва с пет петолъчни звезди. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Глави на петимата космонавти, взели участие в първия 
съвместен полет, насреща. Под всеки от тях - името на космонавта. Околовръст надпис „КОСМО-
СЪТ-ЗА ЕДИН МИРЕН СВЯТ”. Надписът завършва със седемнадесет петолъчни звезди. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

230. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХІІІ генерална конференция на ЮНЕСКО, 
София (България)” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева  

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1985 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 16.4 г 

ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 
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ТИРАЖ: 100 000  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, къ-
дето се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на основава-
нето на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България „1944”. 
От двете му страни, тракийски колесници от стенописите на Казанлъшката гробница. Околовръст 
зрънчест кръг и надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·1985 5 ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на Народния дворец на културата. Над 
него емблемата на ЮНЕСКО, а под него надпис „СОФИЯ' 85”. Околовръст зрънчест кръг и надписи 
на български и френски език „ХХІІІ ГЕНЕРАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ·ХХІІІ CONFERENCE 
GENERALE”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан надпис „ЮНЕСКО 1945-1985 * UNESCO 1945-1985” 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Петър Георгиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

231. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световно изложение на изобретателите, Плов-
див (България), ЕКСПО’ 85 „ 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева  

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1985 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 16.4 г 

ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 

ТИРАЖ: 100 000  

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, земното кълбо и роза, по цялата му дъл-
жина. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·1985·5 ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, емблемата на изложението. Околовръст 
надпис „БЪЛГАРИЯ-СОИС ЕКСПО'85 ПЛОВДИВ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Емил Иванов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 
232. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Трета международна детска асамблея „Знаме 
на Мира”, София ( България ), 1985 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1985 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 16.4 г 

ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 
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ТИРАЖ: 100 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, емблемата на асамблеята: половинка 
от черупка на яйце, стилизирана като земното кълбо, от която се подават главите на две пиленца, 
една срещу друга. Около нея, надпис с малки букви „международна детска асамблея·знаме на 
мира·софия'85”. Под емблемата, с големи букви „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. В дол-
ната част, годината на емисията „1985”, цифрата на номинала „5” и надпис „ЛЕВА”. От двете 
страни на цифрата на номинала, по четири камбани. Околовръст стилизирани детски фигури, хва-
нати за ръце. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на стилизирани фигури на момиченце и 
момченце, прегърнати насреща. Изображението е в стил „детска мозайка”, направена от камъчета. 
Около тях, също като мозайка, седем цветя. Околовръст стилизирани детски фигури, хванати за 
ръце. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Богомил Николов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

233. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „90 години организиран туризъм в България” 
(Алеко Константинов) 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1985 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 16.4 г 

ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 

ТИРАЖ: 100 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с 
житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, от-
долу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на 
основаването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в Бъл-
гария „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1985 5 ЛЕВА”. Годината 
на емисията „1985”, числото на номинала „5” и надписа „ЛЕВА” са рамкирани от две петолъчни 
звезди. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Глава на Алеко Константинов наляво. Отдолу над-
пис „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”. Композицията, рамкирана от бордюр. Между канта и бор-
дюра, надпис „90 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН ТУРИЗЪМ 1895 1985”, годините между два едел-
вайса.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Кънчо Аврамов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Алеко Константинов (1863-1897) е български писател, фейлетонист и обществен деец, 
основател на организираното туристическо движение в България. Известен е под псевдонима Щас-
тливеца. Убит е при атентат. Неговият образ е отпечатан и върху банкнота с номинал 100 лв., еми-
сия 2003 г. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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234. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световна купа по футбол, Мексико, 1986 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1986 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с 
житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, от-
долу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на 
основаването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в Бъл-
гария „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: На фона на флорални мотиви и футболна мрежа, фут-
болен вратар в цял ръст, надясно, държи в ръцете си топка. Над него надпис „СВЕТОВНА КУПА 
ПО ФУТБОЛ 1986”, а под него, на два реда, цифрата на номинала „2” и надпис „ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Марко Марков 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

235. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световна купа по футбол, Мексико, 1986 г.” 
(грифон) 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1986 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 13 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с 
житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, от-
долу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на 
основаването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в Бъл-
гария „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В дясната част, грифон с разперени криле и летяща 
футболна топка. В лявата част, годината на емисията „1986”, числото на номинала „25” и надпис 
„ЛЕВА”. Околовръст „1986 СВЕТОВНА КУПА ПО ФУТБОЛ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
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АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Марко Марков и Венцислав Петров 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

236.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Световна купа по футбол, Мексико, 1986 г.” 
(футболист) 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1986 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 13 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Вертикална линия разделя обратната страна на моне-
тата на две части. В лявата част, фигурални и флорални мотиви. В дясната, футболист рита топка. 
До него, на два реда, числото на номинала „25” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст надпис „1986 СВЕ-
ТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ 1986”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Марко Марков и Венцислав Петров 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

237.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета 
„150 години от рождението на Васил Левски” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1987 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 500/1000 

ТЕГЛО: 11,2 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 100 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА:. Бюст на Васил Левски насреща. Околовръст надписи 
„150 г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА” и „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан надпис „Ако спечеля, печеля за цял народ...” 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Кънчо Аврамов и Тодор Варджиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

238.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХІІІ световно първенство по художествена 
гимнастика, Варна (България)” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1987 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, сградата на Двореца на спорта и културата 
във Варна. Над нея, стилизирано изображение на земното кълбо с петте континента. Между тях, на 
два реда, надпис „СПОРТЪТ ЗА ЕДИН МИРЕН СВЯТ”. Околовръст „НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ·1987·2 ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на гимнастичка в цял ръст, наляво. 
Държи в дясната си ръка лента и изпълнява скок. Хоризонтално, отдолу, надпис „ХІІІ ВАРНА”, а 
околовръст „СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

239.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета  
„ХV зимни олимпийски игри, Калгари (Канада), 1988 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1987 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 7 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв на зъбчато колело. Фонът, обграден от двете 
страни с житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна 
звезда, отдолу, където се преплитат класовете, на лента са изписани годините на основаването на 
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българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България „1944”. Око-
ловръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Стилизирано изображение на хокеист в цял ръст, на-
дясно. Държи с двете си ръце стик. Вляво от него, олимпийският огън и знакът на МОК. Под хокеиста, 
снежинка, годината на емисията „1987”, цифрата на номинала „1” и надпис „ЛЕВ”. Околовръст „ХV 
ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ-1988”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Чавдар Алексиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

240.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХV зимни олимпийски игри, Калгари (Канада), 
1988 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1987 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, 
обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над 
лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с 
изписани годините на основаването на българската държава „681” и на победата на социалистическата 
революция в България „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на спускащ се скиор на фона на снежинка. 
Между две хоризонтални линии, годината на емисията „1987”, цифрата на номинала „2” и надпис 
„ЛЕВА”. Под тях, знакът на МОК. Околовръст, „ХV ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ-1988”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Марко Марков и Венцислав Петров 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

241.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХV зимни олимпийски игри, Калгари (Канада), 
1988 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1987 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 640/1000 

ТЕГЛО: 18.75 г 

ДИАМЕТЪР: 37.2 мм 

ТИРАЖ: 15 000 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, къ-
дето се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на основава-
нето на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България „1944”. 
Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Стилизирано изображение на хокеист в цял ръст, на-
дясно. Държи с двете си ръце стик. Вляво, олимпийският огън и знакът на МОК. Под хокеиста, сне-
жинка, годината на емисията „1987”, цифрата на номинала „1” и надпис „ЛЕВ”. Околовръст „ХV 
ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ-1988”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Чавдар Алексиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

242.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХV зимни олимпийски игри, Калгари (Канада), 
1988 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1987 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 15 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, къ-
дето се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на основава-
нето на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България „1944”. 
Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

 ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на спускащ се скиор на фона на снежинка. 
Между две хоризонтални линии, годината на емисията „1987”, цифрата на номинала „2” и надпис 
„ЛЕВА”. Под тях знака на МОК. Околовръст „ХV ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ-1988”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Марко Марков и Венцислав Петров 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

243.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета  
„Четвърта международна детска асамблея 
 „Знаме на Мира”, София (България) 1988 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 
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МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 16.4 г 

ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 

ТИРАЖ: 100 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, емблемата на асамблеята, половинка от че-
рупка на яйце, стилизирана като земното кълбо, от която се подават главите на две пиленца, обър-
нати едно срещу друго, цифрата на номинала „5”, надпис „ЛЕВА” и годината на емисията „1988”. 
Над надписа „ЛЕВА”, камбана. Композицията, обградена от бордюр. Около него надпис „НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Над надписа, зрънчест кръг и надпис „МЕЖДУНАРОДНА 
ДЕТСКА АСАМБЛЕЯ „ЗНАМЕ НА МИРА” СОФИЯ' 88”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фигура на легнало дете, което играе с три гълъба. 
Около него зрънчест кръг и надпис околовръст „ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА”. Всяка от 
думите в надписа е разделена от шест броя камбани. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Богомил Николов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

244.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „120 години от гибелта на Хаджи Димитър и 
Стефан Караджа” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 16.4 г 
ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 
ТИРАЖ: 100 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България -В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с 
житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, от-
долу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на 
основаването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в Бъл-
гария „1944”. Околовръст зрънчест кръг. 
Отдолу, на три реда, цифрата на номинала „5”, надпис „ЛЕВА” и годината на емисията „1988”. Ком-
позицията, рамкирана от две дъбови клонки с по три жълъда. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюстове на Хаджи Димитър и Стефан Караджа един 
до друг, насреща. Под тях годините „1868-1988”. Околовръст надпис „ХАДЖИ ДИМИТЪР И СТЕ-
ФАН КАРАДЖА 120 ГОД. ОТ ГИБЕЛТА ИМ” и зрънчест кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Кънчо Аврамов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
Коментар: Димитър Николов Асенов (1840-1868), по-известен като Хаджи Димитър, е български 
национален герой, един от най-известните български войводи. Умира от раните си след поредица 
сражения с турски потери на връх Кадрафил в Средна гора на 28 години. За смъртта му, Христо 
Ботев пише стихотворение, озаглавено с неговото име.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB,_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2
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Стефан Тодоров Димов (1840-1868), познат като Стефан Караджа е български национален герой, 
революционер от българското национално-освободително движение и войвода. Пленен е след раня-
ване в битка с турската войска. Умира от раните си в Русенския затвор. 
 
245.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „300 години Чипровско въстание” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 16.4 г 
ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 
ТИРАЖ: 100 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, къ-
дето се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на основава-
нето на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България „1944”. 
Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. От двете страни на цифрата на номи-
нала, гирлянд от панделка, която завършва от едната страна с 4 звезди, от другата, с лаврова клонка. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фигури на въстаници с вдигнати ръце, изобразени под 
формата на дъга. Централната фигура държи кръст. Под тях, на три реда, надпис „300 ГОДИНИ 
ЧИПРОВСКО ВЪСТАНИЕ”. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък (има монети и с назъбен гурт) 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Венцислав Петров 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
Коментар: Чипровското въстание през 1688 г. е въоръжен опит на българите в днешна Североза-
падна България за освобождаване от османската власт. Организирано е от местната българска арис-
токрация, съставена предимно от родове на български католици. Чипровското въстание избухва 
след офанзивата на австрийските войски и превземането на Белград на 6 септември 1688 г. Авст-
рийските войски обаче достигат само до Кюстендил и Видин, след което се оттеглят. Въстанието е 
потушено с особена жестокост, а село Чипровци е унищожено. 
 
246.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „25 години кремиковски метал” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 16.4 г 
ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 
ТИРАЖ: 200 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
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„1944”. Отдолу хоризонтално, годината на емисията „1988”, цифрата на номинала „5” и надпис 
„ЛЕВА”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на работник-металург. Околовръст надписи „25 
ГОДИНИ” и „КРЕМИКОВСКИ МЕТАЛ”. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Чавдар Алексиев 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 
247.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години Софийски университет „Климент 
Охридски” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni- сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР:30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, сградата на Софийския университет. Отдолу, 
над хоризонтална черта, две лаврови клонки, вързани с панделка. Околовръст надпис „НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·1988 2 ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, Св. Климент Охридски с ореол на главата. В 
дясната си ръка държи разтворена книга с букви „А” и „Б”, над лявото му рамо на два реда, годините 
„1888-1988”. Околовръст надпис „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Софийският университет „Св. Климент Охридски“, популярен със съкращението СУ, 
или наименованието „Ректората”, е най-старото висше учебно заведение в България. Създаден е на 
1 октомври 1888 г. с решение на Народното събрание с наименованието „Висш педагогически курс”. 
Централното крило на сградата е построено с щедрите дарения на българските търговци и банкери, 
братя Евлоги и Христо Георгиеви, чиито скулптурни фигури в цял ръст са от двете страни на глав-
ния вход на сградата. 

 

248.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години Софийски университет „Климент 
Охридски” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 500/1000 

ТЕГЛО: 11.2 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1888
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B8_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8
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ТИРАЖ: 100 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, сградата на Софийския университет. Отдолу, 
над хоризонтална черта, две лаврови клонки, вързани с панделка. Околовръст надпис „НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·1988·20 ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, изображение на стилизирана фигура на чо-
век в цял ръст с разперени ръце на фона на крило, пресъздаващо рисунка на Леонардо Да Винчи - 
символ на човешкия стремеж към познание и съвършенство. Вляво, на два реда, годините „1888- 
1988”. Околовръст надпис „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Врязан надпис „Напред, науката е слънце” 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Стефан Ненов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

249.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години Български държавни железници” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 500/1000 
ТЕГЛО: 11.2 г 
ДИАМЕТЪР: 30 мм 
ТИРАЖ: 100 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1988 20 ЛЕВА”. Годината на 
емисията „1988”, числото на номинала „20” и надписът „ЛЕВА” от надписа са рамкирани от две 
петолъчни звезди. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображения на парен и електрически локомотиви, 
надясно. Композицията, рамкирана от две хоризонтални линии и кръгъл бордюр. Под изображени-
ето, емблемата на БДЖ.. Околовръст надпис „100 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗ-
НИЦИ”, от двете страни, две петолъчни звезди.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Чавдар Алексиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Началото на българските държавни железници, познати със съкращението БДЖ, е пос-
тавено още през 1865, когато започва строителството на първата железопътна линия в днешните 
български земи, по трасето Русе – Варна. Линията е построена преди Освобождението от английска 
компания с главни акционери Уилям Гладстон и братя Баркли. Линията е открита на 7 ноември 1866 
г. с дължина 223 км. През 1874 г. експлоатацията е поета от дружеството на барон М. фон Хирш. 
Едва през 1888 г. дружеството е откупено от българската държава. Тази година се приема за офици-
ална начална дата на БДЖ.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1866
http://bg.wikipedia.org/wiki/1874
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%9C._%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%88&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/1888
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250.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „110 години от Освобождението на България от 
османско иго” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 500/1000 

ТЕГЛО: 11.2 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 100 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, паметникът на връх Шипка. Вляво над-
пис „НРБ”, вдясно, годината на емисията „1988”. Отдолу, на два реда, числото на номинала „20” и 
надпис „ЛЕВА”. Околовръст, лавров венец. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на руски войници, български опълченци 
и стилизирана женска фигура - символ на победата. Под композицията, годината „1878”. Околов-
ръст надпис „110 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ИГО”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Богомил Николов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

251.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХІV летни олимпийски игри, Сеул (Репуб-
лика Корея), 1988 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 7 г 

ДИАМЕТЪР: 27 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Стилизирано изображение на трима бягащи лекоат-
лети, надясно. Вляво от тях, долу, на два реда, емблемите на БОК и МОК. Под тях, годината на 
емисията „1988”, цифрата на номинала „1” и надпис „ЛЕВ”. Околовръст надпис „ХХІV ЛЕТНИ 
ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Чавдар Алексиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
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252.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХІV летни олимпийски игри, Сеул (Репуб-
лика Корея), 1988 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Фигура на състезателка по скок на височина наляво, 
над девет хоризонтални линии. Над нея, вляво, на два реда, емблемите на БОК и МОК. Под компо-
зицията, годината на емисията „1988”, цифрата на номинала „2” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст над-
пис „ХХІV ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Венцислав Петров 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

253.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХІV летни олимпийски игри, Сеул (Репуб-
лика Корея), 1988 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 640/1000 

ТЕГЛО: 18.75 г 

ДИАМЕТЪР: 37.2 мм 

ТИРАЖ: 30 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

 ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Стилизирано изображение на трима бягащи лекоат-
лети, надясно. Вляво от тях, на два реда, емблемите на БОК и МОК. Под тях, годината на емисията 
„1988”, числото на номинала „10” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст надпис „ХХІV ЛЕТНИ ОЛИМ-
ПИЙСКИ ИГРИ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
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МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Чавдар Алексиев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

254.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХІV летни олимпийски игри, Сеул (Репуб-
лика Корея), 1988 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 30 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Състезателка по скок на височина наляво, над девет 
хоризонтални линии. Над нея, вляво, на два реда, емблемите на БОК и МОК. Под композицията, 
годината на емисията „1988”, цифрата на номинала „25” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст надпис 
„ХХІV ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Венцислав Петров 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

255.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Втори съвместен космически полет СССР-
НРБ” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с 
житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, от-
долу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на 
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основаването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в Бъл-
гария „1944”. Отдолу, хоризонтално, годината на емисията „1988”, цифрата на номинала „2” и над-
пис „ЛЕВА”. Композицията, рамкирана от лавров венец. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, ромб. Вътре в него, перпендикулярно кръс-
тосани мост и дъга на фона на звезди. В горната част на композицията, умалено изображение на 
космическия кораб „Съюз”. Околовръст надпис „ВТОРИ СЪВМЕСТЕН КОСМИЧЕСКИ ПОЛЕТ 
СССР–НРБ”, разделени от три броя петолъчни звезди. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Кънчо Аврамов  

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: На 7 юни 1988 г. българинът Александър Александров и двама съветски космонавти, 
Виктор Савиних и Анатолий Соловьов, извършват втория съвместен българо-съветски космически 
полет с кораба „Союз-ТМ-5”. Космонавтите пребивават на борда на космическата станция „Мир”. 
Полетът продължава до 17 юни. 

 

256.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Втори съвместен космически полет СССР-
НРБ” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 500/1000 

ТЕГЛО: 11.2 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 100 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с 
житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, от-
долу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на 
основаването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в Бъл-
гария „1944”. Отдолу, хоризонтално, годината на емисията „1988”, числото на номинала „20” и над-
пис „ЛЕВА”. Околовръст надпис „ВТОРИ СЪВМЕСТЕН КОСМИЧЕСКИ ПОЛЕТ СССР – НРБ” 
като „СССР-НРБ”, разделени от три петолъчни звезди. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, фигури на трима прегърнати космонавти 
със скафандри в цял ръст, насреща. Над тях, фон от звездното небе със звезди. Околовръст надпис 
„ДРУЖБА НА ЗЕМЯТА И В КОСМОСА”.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък. 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Кънчо Аврамов  

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

257.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  
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МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 1 г 

ДИАМЕТЪР: 15 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „1”, под него надпис „СТО-
ТИНКА” и годината на емисията „1988”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

258.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 2 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „2”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1988”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

259.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 22 мм 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „5”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1988”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

260.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 1.6 г 

ДИАМЕТЪР: 17 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „10”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1988”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
 
261.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 3 г 
ДИАМЕТЪР: 21 мм 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с нацио-
нална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато 
колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА * 
БЪЛГАРИЯ*”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „20”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1988”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 
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ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

262.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 4 г 
ДИАМЕТЪР: 23 мм 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с нацио-
нална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато 
колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА * 
БЪЛГАРИЯ*”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „50”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1988”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

263.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1988 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4.8 г 

ДИАМЕТЪР: 24 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с нацио-
нална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато 
колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА * 
БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „1”, под него надпис „ЛЕВ” и годи-
ната на емисията „1988”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
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264.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХІІ световно първенство по кану-каяк, Плов-
див (България), 1989” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, къ-
дето се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на основава-
нето на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България „1944”. 
Отдолу, хоризонтално, годината на емисията „1989”, цифрата на номинала „2” и надпис „ЛЕВА”. Око-
ловръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на двама състезатели, седнали в лодки, един 
срещу друг, държат гребла. Между тях, годината на емисията „1989”. Над тях, знакът на ХХІІ световно 
първенство. Околовръст, надпис „ПЛОВДИВ ХХІІ СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО КАНУ-КАЯК”.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Иван Тодоров 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

265.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „250 години от рождението на Софроний Вра-
чански” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 16.4 г 

ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 

ТИРАЖ: 100 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В горната част, държавният герб на Народна Република 
България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, къ-
дето се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на основава-
нето на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България „1944”. 
Отдолу, на три реда, цифрата на номинала „5”, надпис „ЛЕВА” и годината на емисията „1989”. Ком-
позицията, рамкирана от флорални мотиви. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Софроний Врачански насреща. С лявата си ръка 
държи владически жезъл, а с дясната, благославя. От двете страни, надпис „СОФРОНИЙ 1739 ВРА-
ЧАНСКИ 1813”.  



171 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
Коментар: Свети Софроний Врачански (роден като Стойко Владиславов през 1739 г. в Котел) е 
български народен будител, духовник и първи последовател на делото на Свети Паисий Хилен-
дарски. Автор е на първите два преписа на неговата „История славянобългарска”, както и на ре-
дица други книги, в които се проявява като талантлив калиграф и художник. През 1794 г. е ръко-
положен за епископ (владика) във Враца под името Софроний. В края на живота си се оттегля в 
манастир край Букурещ. В Букурещ съставя сборника с проповеди и беседи „Кириакодромион 
сиреч неделник” (изключително популярен сред българското население като Софронийе), който е 
първото печатно произведение на новобългарски език и единствената творба на Софроний, отпе-
чатана приживе. Още по-знаменателно е неговото „Житие и страдание на грешния Софроний”, 
което се приема за първата автобиография на българин и представлява своеобразно начало на 
съвременната българска литература. Неизвестна е датата на смъртта му около 1813 г. Канонизиран 
е за светец от Българската православна църква през 1964 г. 

266.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „200 години от рождението на Васил Априлов” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 16.4 г 
ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 
ТИРАЖ: 100 000 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Изображение на първото българско светско училище 
„Априловската гимназия”, отдолу, единадесет розети. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА БЪЛГАРИЯ 1989 5 ЛЕВА”. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Бюст на Васил Априлов наляво. Околовръст надпис 
„200 ГОД. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ АПРИЛОВ 1789-1989”. Годините от надписа, разделени 
от две розети. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Кънчо Аврамов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
Коментар: Васил Априлов (1789–1847) е български възрожденец, просветител, спомощество-
вател, организатор и крупен търговец, роден на 21 юли 1789 г. в Габрово. За времето си той е 
най-яркият и авторитетен апостол на българската идея, най-ревностният проповедник на бъл-
гарското образование и борец за културното обособяване на българския народ. Венец на усили-
ята му е откриването на габровското училище, известно като „Априловската гимназия”, което 
става истински разсадник на просвета, гражданското възпитание и книжовната дейност за бъл-
гарите от 1835 г. насетне. 

267.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „120 години Българска академия на науките” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/1739
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1794
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 500/1000 

ТЕГЛО: 11.2 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 100 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Композицията, рамкирана от стилизирани слънчеви лъчи. Околовръст надпис „НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. В надписа, пет петолъчни звезди. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на централната сграда на БАН. Над нея, 
годините „1869-1989”, под нея, хоризонтално, годината на емисията „1989”, числото на номинала „20” 
и надпис „ЛЕВА”. Композицията, рамкирана от стилизирани слънчеви лъчи. Околовръст надпис „120 
ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ”. В надписа има и две петолъчни звезди. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Кънчо Аврамов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Българската академия на науките (БАН) е най-старата организация за научни изследва-
ния в България. Основана е през 1869 г. в град Браила, Румъния, на доброволни начала от просве-
тени и родолюбиви българи. В началото е наречена Българско книжовно дружество. През 1878 г. 
дружеството премества седалището си в новата българска столица София, a на 13 февруари 1911 г. 
е преименувано в Българска академия на науките. Академията е автономна организация, но се фи-
нансира от държавата.  

268.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 1 г 

ДИАМЕТЪР: 15 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „1”, под него надпис „СТО-
ТИНКА” и годината на емисията „1989”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/1869
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/1878
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1911
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269.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 2 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „2”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1989”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

270.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 22 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „5”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1989”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

271.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  
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МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 1.6 г 

ДИАМЕТЪР: 17 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „10”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1989”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

272.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „20”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1989”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

273.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 23 мм 
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ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „50”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1989”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

274.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4.8 г 

ДИАМЕТЪР: 24 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „1”, под него надпис „ЛЕВ” и го-
дината на емисията „1989”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

275.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
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където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА* БЪЛГАРИЯ*” и. зрънчест кръг 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, числото на номинала „20”, под него над-
пис „ЛЕВА” и годината на емисията „1989”. Композицията, рамкирана от два житни класа.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Димитър Тошев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: На 10 декември 1984 г. със заповед на министъра на вътрешните работи Димитър Сто-
янов се нарежда на окръжните управления на МВР и на първите секретари на ОК на БКП да под-
готвят преименуването на „български граждани от турски произход във всички окръзи, където 
има такова население”.62 Кампанията, започнала в края на декември 1984 г. и завършила през 
февруари 1985 г. е известна с името „възродителен процес”. В този изключително кратък период 
от време са сменени личните документи на над 800 000 души. В следващите години не спират 
протестите, гладните стачки и ескалацията на външнополитическото напрежение. Така се стига 
до лятото на 1989 г., когато около 360 000 етнически турци напускат България и се изселват в 
Турция. Този процес е съпътстван от продажба на недвижими и движими имоти и масово изтег-
ляне на спестовни влогове в ДСК. В тази връзка председателят на БНБ предлага да бъдат издадени 
и пуснати в обръщение парични знаци с по-голяма номинална стойност.63 Необходимостта от бан-
кноти и монети е толкова неотложна, че само ден по-късно Министерският съвет приема решение 
да се отпечатат и пуснат в обръщение държавни съкровищни билети с номинална стойност от по 
50 и 100 лв. и монети от обичайна монетна медно-никелова сплав с номинална стойност от по 20 
и 50 лева.64 Точно тази извънредна емисия български монети е представена под номерата 281 и 
282. 

 
276.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 16.45 г 

ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 

ТИРАЖ: 300 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА* БЪЛГАРИЯ*”. и зрънчест кръг 

                                                            
62 Според журналистическото разследване на Татяна Ваксберг, „Технология на злото”, Сега, 5 февруари 2001 

г., цитирано от Ялъмов, Груев и Кальонски. Виж: Груев, Михаил, Кальонски, Алексей, Възродителният 
процес. Мюсюлманските общности и комунистическият режим, София: ИИБМ, ИОО, 2008, с. 135-136 и 
Ялъмов, Ибрахим, История на турската общност в България, София: Илинда-Евтимов, 2002, с. 392. 

63 ЦДА, ф. 136, оп. 86р а.е. 1080. Оригинал. Машинопис. Докладна записка от председателя на БНБ Васил 
Коларов до председателя на Министерския съвет Георги Атанасов...., София, 15 юни 1989 г. 

64 ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е.75, л. 28-29. Копие. Машинопис. Решение №92 на Министерския съвет от 16 юни 
1989 г. за издаването на държавни съкровищни бонове и отсичането на монети. 
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра, числото на номинала „50”, под него надпис 
„ЛЕВА” и годината на емисията „1989”. Композицията, рамкирана от два житни класа.  

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Димитър Тошев 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

277.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Застрашени диви животни. Мечка с мечета.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 20 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента; с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·1989·25 ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на мечка с две мечета. Околовръст над-
пис „ЗАСТРАШЕНИ ДИВИ ЖИВОТНИ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Георги Чапкънов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 
278.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХVІ зимни олимпийски игри, Албервил 
(Франция), 1992 – „Фигурно пързаляне” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 80 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента; с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·1989 25 ЛЕВА”. 
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на двама фигуристи в цял ръст, наляво. 
Зад тях, долу, хоризонтална линия. Околовръст надпис „ХVІ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 1992”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Росана Александрова  

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

279. . НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХV летни олимпийски игри, Барселона (Ис-
пания), 1992 – „Кану” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 80 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента; с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ· 1989· 25 ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА. Изображение на двама състезатели в лодки кану, на-
ляво. Околовръст надпис „ХХV ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 1992”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Иван Тодоров 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

280.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Четиринадесето световно първенство по фут-
бол Италия, 1990 г.” (футболисти) 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1989 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 20 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, числото на номинала „25”. Под него, на два реда, 
надпис „ЛЕВА” и годината на емисията „1989”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛ-
ГАРИЯ”. 
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на двама футболисти в цял ръст, наляво, ри-
тат топка. Околовръст надпис „ЧЕТИРИНАДЕСЕТО СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ 1990”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

281.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХІV световно първенство по футбол Италия, 
1990 г.” (футболна обувка) 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1990 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 20 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента; с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·1990·25 ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на земното кълбо и футболна обувка на 
фона на мрежа. Околовръст надпис „ХІV СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ 1990”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

282.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХІV световно първенство по футбол Италия, 
1990 г” (футболна топка) 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1990 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 20 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
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където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента; с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1990 25 ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на футболна топка. Под нея, в полето, 
годината емисията „1990”. Околовръст надпис „ХІV СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Любомир Прахов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

283.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХVІ зимни олимпийски игри, Албервил 
(Франция), 1992 г. – „Ски бягане” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1990 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 80 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГА-
РИЯ 1990·25 ЛЕВА”. В надписа, четири снежинки. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на двама състезатели по ски-бягане в цял 
ръст, надясно. До левия състезател, забит флаг. Околовръст надпис „ХVІ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ 
ИГРИ 1992”. В надписа, две снежинки. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Иван Тодоров 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

284.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХV летни олимпийски игри, Барселона (Ис-
пания), 1992 г. – „Маратон” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1990 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 80 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
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където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента; с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·1990·25 ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на трима 

състезатели по маратон в цял ръст, бягат наляво. Околовръст надпис „ХХV ЛЕТНИ ОЛИМ-
ПИЙСКИ ИГРИ 1992”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Роксана Александрова 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

285.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Застрашени диви животни – „Рис” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 25 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1990 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

ТИРАЖ: 20 000 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв. Фонът, обграден от двете страни с житни 
класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, 
където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента; с изписани годините на осно-
ваването на българската държава „681” и на победата на социалистическата революция в България 
„1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1990 25 ЛЕВА”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на два седнали риса, надясно. Околов-
ръст надпис „ЗАСТРАШЕНИ ДИВИ ЖИВОТНИ”. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Георги Чапкънов 

286.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1990 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 1 г 

ДИАМЕТЪР: 15 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 
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ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „1”, под него надпис „СТОТИНКА” 
и годината на емисията „1990”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

287.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1990 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 2 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „2”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1990”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

288.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1990 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  

МЕТАЛ: Бронз 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 22 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „5”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1990”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
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АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

289.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1990 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 1.6 г 

ДИАМЕТЪР: 17 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „10”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1990”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

290.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1990 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „20”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1990”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 
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291.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1990 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 24 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „50”, под него надпис „СТО-
ТИНКИ” и годината на емисията „1990”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест 
кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

292.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1990 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 4.8 г 

ДИАМЕТЪР: 24 мм 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, държавният герб на Народна Република Бъл-
гария: в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с на-
ционална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, 
зъбчато колело и лента, на която е изписано „681” и „1944”. Околовръст надпис „НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА * БЪЛГАРИЯ*”. 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: В центъра-номинал „1”, под него надпис „ЛЕВ” и го-
дината на емисията „1990”, от двете страни два житни класа. Околовръст зрънчест кръг. 

ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Назъбен 

МОНЕТЕН ДВОР: София, България 

АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Неизвестен 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

293.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХVІІ зимни олимпийски игри, Лилехамер 
(Норвегия), 1994 г. – „Ски слалом.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1992 г. 
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КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 10 г 
ДИАМЕТЪР: 30 мм 
ТИРАЖ: 100 000 
В ОБРЪЩЕНИЕ ДО: 1999 г. 
ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА: В центъра, числото на номинала „50”. Под него надпис 
„ЛЕВА” и годината на емисията „1992”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 
Композицията, рамкирана от венец от рози. 
ОПИСАНИЕ НА ОБРАТНАТА СТРАНА: Изображение на състезател по ски-слалом на фона на 
планина. Околовръст зрънчест кръг и надпис „ХVІІ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 1994”. 
ОПИСАНИЕ НА ГУРТА: Гладък 
МОНЕТЕН ДВОР: София, България 
АВТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТ: Иван Тодоров 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

294.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Застрашени диви животни - „Скален орел” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1992 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 23.33 г 
ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 
Тираж: 30 000 
В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  
Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „100”. Под него надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1992”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 
Описание на обратната страна: Изображение на скален орел в цял ръст, надясно. Околовръст, на 
два реда, надпис „ЗАСТРАШЕНИ ДИВИ ЖИВОТНИ”. 
Описание на гурта: Гладък 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Георги Чапкънов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

295.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна 
монета „Корабът Радецки” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1992 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 23.33 г 
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ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 
Тираж: 30 000 
В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  
Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „100”. Под него надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1992”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 

Описание на обратната страна: Изображение на корабът „Радецки” надясно. Под него кръстосани 
сабя и книга с перо. Зад него, хоризонтална черта, над нея, годината „1876”. В горната част, надпис 
„КОРАБЪТ РАДЕЦКИ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Любомир Прахов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

Коментар: Корабът „Радецки” е австрийски пътнически кораб, наречен на фелдмаршал Йозеф 
Радецки. Построен е през 1851 г. като речен съд, задвижван от парен двигател, предназначен за 
редовни превози по река Дунав. Параходът е емблематичен за българската история. На 16 и 17 
май 1876 „Радецки” извършва плаване към Виена и на палубата му, предрешени като обикно-
вени пътници, от няколко пристанища в Румъния се качват войводата Христо Ботев и неговите 
четници. Той връчва на капитана писмен ултиматум да акостира на българския бряг край днеш-
ния град Козлодуй. Ултиматумът е изпълнен и четата на Христо Ботев слиза на българска земя. 
Параходът е използван до 1918 г., а през 1924 г. е бракуван. В началото на 60-те години на XX 
в. в България се заражда инициатива за възстановяването му. Събирани са доброволни дарения 
и между 1964 и 1966 г. е построено точно копие на кораба като са използвани стари чертежи и 
снимки. Днес функционира като музей и е един от Стоте национални туристически обекта на 
България. 

 

296.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1992 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni- сплав  

ТЕГЛО: 1.6 г 

ДИАМЕТЪР: 17.2 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: Изображение на лъв в цял ръст наляво (каменна плоча от Староза-
горско ХІ-ХІІ в.. Околовръст надпис „РЕПУБЛИКА· БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, числото на номинала „10”. От двете му страни, годи-
ната на емисията „1992”. Над него, риба, под него, слънце. – символи на славянското и тракийското 
начало на държавата. Околовръст надпис „СТОТИНКИ”. 

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Любомир Прахов, Петър Стойков и Владимир Йосифов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1851
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/1876
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/1918
http://bg.wikipedia.org/wiki/1924
http://bg.wikipedia.org/wiki/1964
http://bg.wikipedia.org/wiki/1966
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
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297.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1992 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni- сплав  

ТЕГЛО: 2 г 

ДИАМЕТЪР: 19.2 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: Изображение на лъв в цял ръст наляво (от каменна плоча от Ста-
розагорско ХІ-ХІІ в.). Околовръст надпис „РЕПУБЛИКА· БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, числото на номинала „20”. От двете му страни, годи-
ната на емисията „1992”. Над него, риба, под него, слънце. – символи на славянското и тракийското 
начало на държавата. Околовръст надпис „СТОТИНКИ”. 

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Любомир Прахов, Петър Стойков и Владимир Йосифов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

298.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1992 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni- сплав  

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 21.2 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: Изображение на лъв в цял ръст наляво. Между канта и бордюра 
надпис „РЕПУБЛИКА·БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, числото на номинала „50”. От двете му страни, годи-
ната на емисията „1992”. Над него, риба, под него, слънце – символи на славянското и тракийското 
начало на държавата. Околовръст надпис „СТОТИНКИ”. 

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Любомир Прахов, Петър Стойков и Владимир Йосифов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

299.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ:1992 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni- сплав  

ТЕГЛО: 4 г 
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ДИАМЕТЪР: 23.2 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: Изображение на Мадарския конник. Между канта и бордюра над-
пис „РЕПУБЛИКА·БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „1”. Под нея, на два реда, надпис 
„ЛЕВ” и годината на емисията „1992”. Вляво от цифрата „1”, риба, вдясно, слънце.  

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Любомир Прахов, Петър Стойков и Владимир Йосифов  

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

300.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1992 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni- сплав  

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 25.2 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: Изображение на Мадарския конник. Между канта и бордюра, над-
пис „РЕПУБЛИКА·БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „2”. Под нея, на два реда, надпис 
„ЛЕВА” и годината на емисията „1992”. Вляво от цифрата „2”, риба, вдясно, слънце.  

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Любомир Прахов, Петър Стойков и Владимир Йосифов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

 

301.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1992 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni- сплав  

ТЕГЛО: 6 г 

ДИАМЕТЪР: 27.2 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: Изображение на Мадарския конник. Между канта и бордюра, над-
пис „РЕПУБЛИКА·БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „5”. Под нея, на два реда, надпис 
„ЛЕВА” и годината на емисията „1992”. Вляво от цифрата „5”, риба, вдясно, слънце.  

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 
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Автор на художествения проект: Любомир Прахов, Петър Стойков и Владимир Йосифов 

ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

302.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1992 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Нойзилбер (ново сребро) - Ag-Ni сплав. 
Наподобява сребро, но не съдържа такова. 

ТЕГЛО: 9 г 
ДИАМЕТЪР: 30.2 мм 
В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г. 
Описание на лицевата страна: Изображение на Мадарския конник. Между канта и бордюра, над-
пис „РЕПУБЛИКА·БЪЛГАРИЯ”. 
Описание на обратната страна: Външен кант. В центъра, числото на номинала „10”. Отдолу, на 
два реда, надпис „ЛЕВА” и годината на емисията „1992”. Вляво от числото „10”, риба, вдясно, 
слънце.  
Описание на гурта: Назъбен 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Любомир Прахов, Петър Стойков и Владимир Йосифов 
ГРАВЬОР: Петър Рангелов 

303.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХVІІ зимни олимпийски игри, Лилехамер 
(Норвегия), 1994 г. - „Бобслей” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1993 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 23.33 г 
ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 
Тираж: 60 000 
В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г. 
Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „100”. Под него, надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1993”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 
Описание на обратната страна: Изображение на бобслей с двама състезатели на фона на писта. 
Вдясно, надпис „ХVІІ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 1994”. 
Описание на гурта: Гладък 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Иван Тодоров 
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304.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХV световно първенство по футбол, САЩ, 
1994 – „Футболист” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1993 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 30 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „100”. Под него, надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1993”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 

Описание на обратната страна: Изображение на футболист в цял ръст, наляво, рита топка. Ком-
позицията, на фона на сгради от Ню Йорк. Между канта и бордюра, надпис „ХV СВЕТОВНО ПЪР-
ВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ 1994”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Иван Тодоров 

 

305.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Асоцииране на Република България към Евро-
пейската общност – „Теодор Стратилат” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 500 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1993 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 33.63 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 55 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, валутата на Европейската общност „ECU” и годината 
на емисията „1993”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. Между канта и бордюра, надпис на 
български и английски език „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·REPUBLIC OF BULGARIA”. 

Описание на обратната страна: Известната керамична икона на Св. Теодор Стратилат, намерена 
при разкопки на Велики Преслав. Вдясно, на два реда, числото на номинала „500” и надпис „ЛЕВА”. 

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Иван Тодоров 

Коментар: Изображението се свързва с византийските иконописни образи на св. Теодор Стратилат. 
Иконата е намерена в началото на XX век при разкопки на манастир в м. Патлейна, на 2 км от Велики 
Преслав, който бил най-големият център за производство на керамични икони от отделни елементи. 
Върху иконата липсва надпис с името на изобразения светец. Преславската рисувана керамика се 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
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появява паралелно с изграждането на новата българска столица Велики Преслав в края на IX и на-
чалото на Х в. и представлява един от върховете в областта на приложното изкуство в епохата на 
„Златния век на българската култура”. 

306.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Асоцииране на Република България към Евро-
пейската общност – „Азбука” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1993 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 900/1000 

ТЕГЛО: 8.64 г 

ДИАМЕТЪР: 24 мм 

Тираж: 5 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г. 

Описание на лицевата страна: В центъра, валутата на Европейската общност „ECU” и годината 
на емисията „1993”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. Между канта и бордюра, надпис на 
български и английски език „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·REPUBLIC OF BULGARIA”. 

Описание на обратната страна: В дясната част, на фона на букви от глаголицата и кирилицата, 
първите три букви от българската азбука „А Б В”. Вляво, на два реда, числото на номинала „5000” 
и надпис „ЛЕВА”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Иван Тодоров 

307.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Асоцииране на Република България към Евро-
пейската общност – „Десислава” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1993 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Pt 999/1000 

ТЕГЛО: 15.57 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

Тираж: 5 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г. 

Описание на лицевата страна: В центъра, валутата на Европейската общност „ECU” и годината 
на емисията „1993”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. Между канта и бордюра, надпис на 
български и английски език „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·REPUBLIC OF BULGARIA”. 

Описание на обратната страна: Севастократорица Десислава на фона на Боянската църква. 
Вдясно, на два реда, числото на номинала „10 000” и надпис „ЛЕВА”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Иван Тодоров 
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Коментар: Севастократорица Десислава е българска аристократка, ктиторица на Боянската църква 
край София. Съпруга на Калоян, севастократор от времето на Втората българска държава, ктитор 
на Боянската църква. Тя е и единствената жена-историческа личност, изобразена върху българска 
банкнота с номинал 20 лв., емисия 1991 г.  

 

308.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета  
„Сградата на Народното събрание „ 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1993 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 30 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „100”, под него надпис „ЛЕВА” и 
годината на емисията „1993”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компози-
цията, рамкирана от венец от рози. 

Описание на обратната страна: Сградата на Народното събрание, гледана фронтално. Над нея, 
надпис „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Богомил Николов 
Коментар: Сградата на Народното събрание е една от първите обществени сгради, построени след 
Освобождението. Изпълнена е в стил неоренесанс. Намира се на площад „Народно събрание” 2 в Со-
фия. Построена е с решение на Правителството от 4 февруари 1884 г. Проектът е на архитект Конс-
тантин Йованович. Основният камък на сградата на Народното събрание е положен на 4 юни 1884, а 
сградата е тържествено осветена на 25 ноември същата година. През 1896-1899 г. е построено двуе-
тажно разширение от северната страна, по проект на архитект Йордан Миланов. През 1925 година е 
реализирано и триетажното разширение в северната страна, по проект на архитект Пенчо Койчев. 
Сградата е исторически, архитектурен и художествен паметник на културата от национално значение.  
 
309.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Застрашени диви животни – „Дива коза” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1993 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 23.33 г 
ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 
Тираж: 30 000 
В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  
Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „100”. Под него, надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1993”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1884
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://bg.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8E%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1884
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Описание на обратната страна: Изображение на дива коза в цял ръст наляво. Околовръст, надпис 
„ЗАСТРАШЕНИ ДИВИ ЖИВОТНИ”. 
Описание на гурта: Гладък 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Георги Чапкънов 

310.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Храм-паметник „Св. Александър Невски” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 000 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1994 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 
МЕТАЛ: Au 900/1000 
ТЕГЛО: 8.64 г 
ДИАМЕТЪР: 24 мм 
Тираж: 30 000 
В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г. 
Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „10 000”. Под него, надпис 
„ЛЕВА” и годината на емисията „1994”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 
Композицията, рамкирана от венец от рози. 
Описание на обратната страна: Сградата на храм-паметника „Св. Александър Невски”, гледана 
отгоре. Околовръст, надпис „ХРАМ-ПАМЕТНИК СВ АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ” 
Описание на гурта: Гладък 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Иван Тодоров 
Коментар: Храм-паметникът „Св. Александър Невски” е емблематична сграда за България, памет-
ник на културата. Решението за построяване на катедрална църква е взето още през 1879 г. от Уч-
редителното събрание в Търново. Храмът е построен с народни дарения, по проект на руския архи-
тект проф. Александър Померанцев (1848-1918) и колектив. Основният камък е положен на 3 март 
(19 февруари по стар стил) 1882 г. Строежът на храма започва през 1904 и е завършен през 1912 г. 
като цялото изпълнение възлиза на обща стойност 5,5 милиона лева. Храмът е издигнат на най-
високото по онова време място в София. В архитектурен план представлява петкорабна църква в 
неовизантийски стил - кръстокуполна базилика с акцентирано централно кубе като главните кубета 
са позлатени. При вътрешната украса на храма са употребени качествени и скъпи строителни мате-
риали, повечето внос от различни части на света. Главният купол е висок 45 метра. Общата площ е 
3170 м2. Храмът побира 5000 души и е вторият по големина на Балканския полуостров. Има 12 
камбани, излети и донесени от Москва. Най-голямата тежи 12 тона, а най-малката, 10 кг, общото 
тегло на всичките е 23 тона. По обзавеждането, декорацията и стенописите са работили руски, бъл-
гарски, немски, австрийски, италиански и др. автори и ателиета.  

311.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХV световно първенство по футбол, САЩ, 
1994 – „Футболна мрежа” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 500 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1994 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 23.33 г 
ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

http://bg.wikipedia.org/wiki/1879
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/1848
http://bg.wikipedia.org/wiki/1918
http://bg.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/1882
http://bg.wikipedia.org/wiki/1904
http://bg.wikipedia.org/wiki/1912
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


194 
 

Тираж: 30 000 
В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  
Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „500”. Под него, надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1994”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 
Описание на обратната страна: Изображение на футболна мрежа, футболисти и футболна топка. 
Околовръст, надпис „ХV СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ 1994”. 
Описание на гурта: Гладък 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Иван Тодоров 
 
312.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години гимнастика в България” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1994 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 11 г 
ДИАМЕТЪР: 30 мм 
Тираж: 30 000 
В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  
Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „50”. Под него, надпис „ЛЕВА” и 
годината на емисията „1994”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компози-
цията, рамкирана от венец от рози. 
Описание на обратната страна: Фигури на гимнастици, обърнати един срещу друг. Околовръст 
надпис „СТО ГОДИНИ ГИМНАСТИКА В БЪЛГАРИЯ 1894-1994”. Годините от надписа, рамки-
рани от две цветя. 
Описание на гурта: Гладък 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Кънчо Аврамов и Емил Аврамов 
 
313.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Астрономическа обсерватория - връх Рожен” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1000 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1995 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 33.63 г 
ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 
Тираж: 50 000 
В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  
Описание на лицевата страна: В центъра, валутата на Европейската общност „ECU” и годината 
на емисията „1995”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. Между канта и бордюра, надпис на 
български и английски език „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·REPUBLIC OF BULGARIA”. 
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Описание на обратната страна: Астрономическата обсерватория на връх Рожен на фона на игло-
листни дървета и съзвездия. Над нея, дванадесет петолъчни звезди, образуващи кръг. Отдолу, хори-
зонтално, числото на номинала „1000” и надпис „ЛЕВА”. 
Описание на гурта: Назъбен 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Александър Хайтов, Развигор Колев, Борислав Кьосев и Благо-
вест Апостолов 
Коментар: Националната астрономическа обсерватория „Рожен” (НАО-Рожен) е най-голямата ас-
трономическа обсерватория в България, на Балканите и в тази част на Югоизточна Европа. Намира 
се в планината Родопи, изградена е на връх Рожен, близо до гр. Чепеларе на надморска височина 
1759 м. Открита е официално на 13 март1981 г. Стопанисва се от Института по астрономия на Бъл-
гарската академия на науките. Обсерваторията разполага с 80-тонен телескоп, най-големият на Бал-
каните, с двуметров рефлектор с оптическа система „Ричи-Кретиен-Куде”, произведен от „Карл-
Цайс”, Йена. 

314.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години Олимпийски игри, 1996 г.” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1000 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1995 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 23.33 г 
ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 
Тираж: 60 000 
В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г. 
Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „1000”. Под него, надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1995”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 

Описание на обратната страна: Изображение на жокей, язди кон, наляво. Под главата на коня, 
емблемите на МОК и БОК. Околовръст, надпис „100 ГОДИНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ - 1996”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Александър Хайтов, Развигор Колев, Борислав Кьосев и Благо-
вест Апостолов 

315.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „50 години FAO“ 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1995 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 30 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%9D
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%9D
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „1000”. Под него, надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1995”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 

Описание на обратната страна: Житен клас на фона на земното кълбо. Между канта и бордюра, 
надпис „50 ГОДИНИ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ООН ПО ПРЕХРАНАТА И ЗЕМЕДЕЛИЕТО 1945-
1995”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

 

316.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „110 години от Съединението на България.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1995 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 30 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „1000”. Под него, надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1995”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 

Описание на обратната страна: Женска фигура, персонификация на княжество България, в цял 
ръст, надясно. В дясната ръка държи меч, а в лявата, знаме. Композицията, на фона на изображение 
на географската карта на България. Горе вляво, на два реда, годините „1885-1995. Околовръст, над-
пис „110 ГОДИНИ СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

 

317.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години Национална художествена ака-
демия” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 500 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1996 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

Тираж: 30 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  
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Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „500”. Под него, надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1996”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 

Описание на обратната страна: Палитра за бои. Върху нея, сградата на НХА и надпис „100 го-
дини”. През последната цифра „0” на числото „100” преминават две четки. Околовръст, надпис 
„НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ” 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Пламен Вълчев 

Коментар: Националната художествена академията е основана през 1896 г. от известните худож-
ници и общественици Иван Мърквичка, Антон Б. Митов и д-р Иван Шишманов. Наречена е Дър-
жавно рисувално училище. Първите преподаватели в нея са чехите Мърквичка и Ярослав Вешин. 
По проект на руския архитект Александър Смирнов е построена специална сграда на училището на 
улица „Шипка“ № 1. Тя е завършена през 1907 година. През 1909 г. училището е преименувано в 
Художествено-индустриално училище, а през 1921 г. в Художествена академия. По-късно, през 
1951 г., следва ново наименование - Висш институт за изобразително изкуство „Николай Павлович”. 
През 1995 г. е възстановено името и днес се нарича Национална художествена академия. 

318.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Ветрохода Калиакра” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1996 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 30 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г. 

Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „1000”. Под него, надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1996”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 

Описание на обратната страна: Ветроходът „Калиакра” с развети платна. Вдясно от него, надпис 
„КАЛИАКРА”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков 

Коментар: Корабът „Калиакра” е учебна баркентина, вид модерен двупалубен ветроход. През 1981 
г. параходство „Български морски флот” взема решение да се възроди практиката за подготовка на 
корабоводителски кадри за българския търговски флот. Предприятието поръчва учебния кораб в 
Полша, който е построен в корабостроителницата „Ленин” в Гданск. Корабът е от тип „Искра” (II). 
С указ на Държавния съвет на НРБ №1163 от 13 май 1982 г. корабът получава името „Калиакра”. 
След 1989 г. редовно взема участие в международните регати „Cutty Sark”, а по-късно „Tall Ships 
Races”, „Stan”, а също и във „Ветрило 89”, „Grand Regata Collumbus 92”. През 2003 г. баркентината 
участва в снимките на руския филм „Бегущая по волнам” по произведения на Александър Грин. На 
28 юни 2005 г. участва в парада по случай 200-годишнината от битката при Трафалгар, където играе 
ролята на френската фрегата „Redoutable”. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/1896
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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319.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Св. Иван Рилски” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1996 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 50 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, валутата на Европейската общност „ECU” и годината 
на емисията „1996”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. Между канта и бордюра, надпис на 
български и английски език „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ·REPUBLIC OF BULGARIA”. 

Описание на обратната страна: Св. Иван Рилски с ореол на главата, в цял ръст, наляво. В дясната 
ръка държи кръст, а в лявата, ръкопис. Вляво от него, Рилската света обител. Над нея, на два реда, 
числото на номинала „1000” и надпис „ЛЕВА”. Отгоре, надпис на кирилица „СВ ЙОАНЬ РИЛСКИ”. 

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Богомил Николов 

Коментар: Свети Иван Рилски Чудотворец е български светец. Предполага се, че е роден през 876 
г. в село Скрино, Кюстендилско. Живее по времето на княз Борис I, цар Симеон I Велики и на цар 
Петър I. Смята се за покровител на българския народ. Като младеж е пастир, после постъпва в ма-
настир и изучава богословие. След като получава духовнически сан се отдава на пост и молитва и 
се установява първо на Витоша, а после във Великата рилска пустош, където става отшелник. Из-
вършва множество чудеса, помага на хората в нужда и болести. Славата му се разнася из целия 
християнски свят. Основава най-големият български манастир и става негов патрон. Към него се 
приобщават ученици и следовници от всички части на България. Умира на 18 август 946 г. Чества 
се на 19 октомври според православния календар. 

 

320.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХVІІІ зимни олимпийски игри, Нагано (Япо-
ния), 1998 – „Кънки - бягане” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1996 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 60 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „1000”. Под него надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1996”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 

Описание на обратната страна: Двама кънкьори в цял ръст, надясно. Вдясно, емблемата на БОК. 
Околовръст, надпис „ХVІІІ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 1998”. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_I
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_I_(%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/946
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Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

321.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХVІ световно първенство по футбол, Франция, 
1998 г. – „Двама футболисти” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 500 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1996 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

Тираж: 60 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г. 

Описание на лицевата страна: Външен кант. В центъра, числото на номинала „500”. Под него, 
надпис „ЛЕВА” и годината на емисията „1996”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛ-
ГАРИЯ”. Композицията, рамкирана от венец от рози. 

Описание на обратната страна: Външен кант. Двама футболисти в цял ръст, наляво, ритат топка. 
Композицията, на фона на футболен стадион. Околовръст надпис „ХVІ СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО 
ПО ФУТБОЛ 1998”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

Коментар: Лицевата страна на монета №323, „100 години Национална художествена академия” и 
обратната страна на монета №327 са съчетани погрешно при отсичането на монетите. Известни са 
около 30 бр. от този куриоз. Виж приложената снимка. 

322.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХVІ световно първенство по футбол, Франция, 
1998 г. – „Футболист в атака “ 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1997 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 30 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г. 

Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „1000”. Под него, надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1997”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 
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Описание на обратната страна: Футболист в атака, преследван от двама противникови играчи, 
фигурите в цял ръст, насреща. Околовръст надпис „ХVІ СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ 
1998”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 
 
323.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Пеещо българче” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1000 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1997 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 23.33 г 
ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 
Тираж: 25 000 
В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  
Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „1000”. Под него, надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1997”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 
Описание на обратната страна: Пеещо момиченце в народна носия на фона възрожденска къща. 
Вляво, емблемата на Уницеф. Околовръст, надпис „ЗА ДЕЦАТА НА СВЕТА”. 
Описание на гурта: Гладък 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 
 
324.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „За Атлантическа солидарност” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 500 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1997 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 11 г 
ДИАМЕТЪР: 30 мм 
Тираж: 30 000 
В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  
Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „500”. Под него, надпис „ЛЕВА” 
и годината на емисията „1997”. Над него, на два реда, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Компо-
зицията, рамкирана от венец от рози. 
Описание на обратната страна: Гербът на столицата на България, София, надпис на него „РАСТЕ 
НО НЕ СТАРЕЕ”. Вляво, емблемата на Северноатлантическия пакт с дванадесет петолъчни звезди 
около нея. Околовръст, надпис „ЗА АТЛАНТИЧЕСКА СОЛИДАРНОСТ СОФИЯ 1997”. 
Описание на гурта: Гладък 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Тодор Варджиев  
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325.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1997 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni- сплав  

ТЕГЛО: 1.5 г 

ДИАМЕТЪР: 15.5 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: Изображение на Мадарския конник. Между канта и бордюра, над-
пис „РЕПУБЛИКА·БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „10”. Под нея, на два реда, надпис 
„ЛЕВА” и годината на емисията „1997”. Вляво от цифрата „10”, риба, вдясно, слънце.  

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Любомир Прахов, Петър Стойков и Владимир Йосифов 

326.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1997 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni- сплав  

ТЕГЛО: 2.5 г 

ДИАМЕТЪР: 17.5 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: Изображение на Мадарския конник. Между канта и бордюра, над-
пис „РЕПУБЛИКА·БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „20”. Под нея, на два реда, надпис 
„ЛЕВА” и годината на емисията „1997”. Вляво от цифрата „20”, риба, вдясно, слънце.  

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Любомир Прахов, Петър Стойков и Владимир Йосифов 

327.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ:1997 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni- сплав  

ТЕГЛО: 3.5 г 

ДИАМЕТЪР: 19.5 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  
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Описание на лицевата страна: Изображение на Мадарския конник. Между канта и бордюра, над-
пис „РЕПУБЛИКА·БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „50”. Под нея, на два реда, надпис 
„ЛЕВА” и годината на емисията „1997”. Вляво от цифрата „50”, риба, вдясно, слънце.  

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Любомир Прахов, Петър Стойков и Владимир Йосифов 

 

328.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Асоцииране на България към Европейската об-
щност - „Света София” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1998 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 10 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

Тираж: 50 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, гербът на Република България. Изправен, коронован 
лъв на фона на поле във формата на щит. Над щита, голяма корона, първообраз на която са корони 
на български владетели от Втората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата 
корона. Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва, обърнати към щита от лява и дясна 
страна. Лъвовете, върху две кръстосани дъбови клонки. Под щита, върху прехвърлена през краи-
щата на дъбовите клонки трикольорна лента, надпис „Съединението прави силата”. Околовръст, 
надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1998 5000 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Църквата „Света София”. Под нея, надпис „EURO”. Над него, 
дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Димитрова и Богомил Николов 

Коментар: Църквата „Света София”, посветена на Божията премъдрост, е най-старият запазен хрис-
тиянски храм в столицата на България. Построена е върху основите на няколко по-стари църкви от 
римската епоха, разрушени при готските и хунски нашествия през IV в. Църквата представлява 
кръстокуполна базилика с нартекс, три кораба и тристенна апсида. На южната ѝ фасада е изграден 
официалният мемориал на Република България - Паметникът на незнайния воин. 

 

329.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Асоцииране на България към Европейската об-
щност -„Ритон” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1998 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 30 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, изображение на Мадарския конник. Околовръст, надпис 
„РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1998 10 000 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Ритон от Панагюрското златно съкровище и географската карта 
на Европа. Над тях, надпис „EURO”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков 

330.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „120 години от освобождението на България от 
османско робство” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1998 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 20 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г. 

Описание на лицевата страна: В центъра, гербът на Република България. Изправен, коронован 
лъв на фона на поле във формата на щит. Над щита, голяма корона, първообраз на която са корони 
на български владетели от Втората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата 
корона. Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва, обърнати към щита от лява и дясна 
страна. Лъвовете, върху две кръстосани дъбови клонки. Под щита, върху прехвърлена през краи-
щата на дъбовите клонки трикольорна лента, надпис „Съединението прави силата”. Отдолу, годи-
ната на емисията. Околовръст, надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 10 000 ЛЕВА”. В надписа, две 
петолъчни звезди. 

Описание на обратната страна: Изображение на опълченец със Самарското знаме, детайл от кар-
тината на Ярослав Вешин „Самарското знаме” (1911 г.). Вляво, годините 1878-1998. Околовръст, 
надпис „120 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО РОБСТВО”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Кънчо Аврамов и Стефан Ненов 

331.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години Българска телеграфна агенция” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1998 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 11 г 
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ДИАМЕТЪР: 30 мм 

Тираж: 20 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, гербът на Република България. Изправен, коронован 
лъв на фона на поле във формата на щит. Над щита, голяма корона, първообраз на която са корони 
на български владетели от Втората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата 
корона. Щитът, поддържан от два короновани изправени лъва, обърнати към щита от лява и дясна 
страна. Лъвовете, върху две кръстосани дъбови клонки. Под щита, върху прехвърлена през краи-
щата на дъбовите клонки трикольорна лента, надпис „Съединението прави силата”. Околовръст 
надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1998 1 000 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Емблемата на Българската телеграфна агенция, върху нея надпис 
„БТА”, на фона петте континента от земното кълбо. Околовръст, надпис „100 ГОДИНИ БЪЛГАР-
СКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Иван Тодоров 

Коментар: Българската телеграфна агенция (БТА) е националната осведомителна агенция на Бъл-
гария, автономен национален информационен институт. Ръководи се от генерален директор с огра-
ничен мандат, който се избира от парламента на България. Създадена е през 1898 г. с указ на княз 
Фердинанд. Агенцията е основния независим и максимално достоверен източник на информация за 
всички медии, организации и гражданите на България. Статутът на БТА е приета от 36-то Народно 
събрание на 29 юни 1994 г. БТА е единствен член на Алианса на европейските информационни 
агенции от страна на Република България. БТА е и член-основател на Асоциацията на балканските 
информационни агенции и на Асоциацията на черноморските агенции. БТА има споразумения за 
размяна на информация с множество сродни организации по света. 

 

332.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Четвероевангелие на цар Иван Александър” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1998 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.55 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 30 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, лъв в цял ръст, наляво. Околовръст надпис „РЕПУБ-
ЛИКА БЪЛГАРИЯ 1998 20 000 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Цар Иван Александър със семейството си. Изображението е копие 
на цветна миниатюра на Лондонското четвероевангелие. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Диимтрова и Богомил Николов 

Коментар: Четвероевангелието на цар Иван Александър, известно още като Лондонското еванге-
лие, е средновековен илюстрован ръкопис. То е един от най-емблематичните български писмени 
паметници с изключително значение за българската култура и история. Написано е през 1355-1356 
г. от монаха Симеон по поръчка на цар Иван Александър. Съдържа 268 пергаментови листа с текс-

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/1355
http://bg.wikipedia.org/wiki/1356
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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товете на четирите канонически евангелия. Украсено е с 366 многоцветни миниатюри. След пада-
нето на Търново през 1393 година е изнесено в Молдова. Едва през XVII век, информация за него 
се открива в регистрите на светогорския манастир „Свети Павел”. През 1837 г. лорд Робърт Кързън 
посещава манастира и отнася ръкописа в Англия заедно с Видинското евангелие, като подарък от 
игумена. До 1917 г. евангелието остава притежание на семейството на Кързън. Дъщерята на лорда 
го дарява заедно с цялата колекция от ръкописи и старопечатни книги на Британския музей в Лон-
дон. Ръкописът е преместен в Британската библиотека през 1973 година, където се намира и досега. 

 

333.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „120 години Българска народна банка” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 000 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1999 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.55 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 30 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписани върху нея, годината на създаване на БНБ „1879” 
и годината на емисията „1999”. Околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Сградата на БНБ. Околовръст надпис „120 ГОДИНИ БНБ 1999 20 
000 ЛЕВА”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Иван Тодоров 

Коментар: Българската народна банка е национална институция, създадена на 25 януари 1879 г. 
БНБ е независим емисионен институт на държавата, който се отчита пред Народното събрание. Ста-
тутът се регламентира от член 29 на Конституцията на Република България. БНБ е гарант за устой-
чивостта на българската парична единица. Грижи се за укрепването и развитието на банковата и 
кредитната система на страната. Основен документ за БНБ е устройствен закон (ЗБНБ), който га-
рантира независимостта на институцията. Договорът за създаване на Европейската общност пот-
върждава статута на банката. От 1 януари 2007 г. банката е пълноправен член на Европейската сис-
тема на централните банки. Управлява се от управител, който се избира от Народното събрание. 
Управителят на БНБ по право е член на Генералния съвет на Европейската централна банка. 

 

334.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Богородица с младенеца” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1999 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.55 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 10 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/1393
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/1837
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/1973
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Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписани върху нея, годината на създаване на БНБ „1879” 
и годината на емисията „1999”. Околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Изображение на Богородица с младенеца. Вдясно, на три реда, 
числото на номинала „20”, надпис „ЛЕВА” и годината на емисията „1999”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Александър Хайтов 

 

335.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „120 години Министерски съвет - EURO” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1999 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 16 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

Тираж: 20 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, бюст на първия български министър-председател Тодор 
Бурмов, насреща. Околовръст, на два реда, надпис „ТОДОР БУРМОВ 120 ГОДИНИ МИНИСТЕР-
СКИ СЪВЕТ БЪЛГАРИЯ 10 ЛЕВА ·1999”. 

Описание на обратната страна: Изображение на географските граници на континента Европа. От-
долу, надпис „ЕURO”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков 

 

336.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „120 години Министерски съвет” - EURO 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1999 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 900/1000 

ТЕГЛО: 16 г 

ДИАМЕТЪР: 30 мм 

Тираж: 5 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, бюст на първия български министър-председател Тодор 
Бурмов, насреща. Околовръст, на два реда, надпис „ТОДОР БУРМОВ 120 ГОДИНИ МИНИСТЕР-
СКИ СЪВЕТ БЪЛГАРИЯ 100 ЛЕВА ·1999”. 

Описание на обратната страна: Изображение на географските граници на континента Европа. От-
долу, надпис „ЕURO”, вдясно, химическият знак на метала, от който е изработена монетата „Au” и 
неговата чистота „900”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 
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Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков 

337.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Пловдивска къща” - EURO 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1999 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 20 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г. 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписани върху нея, годината на създаване на БНБ „1879” 
и годината на емисията „1999”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 1999 10 
ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Ансамбъл от къщи от архитектурно-историческия резерват „Ста-
рият Пловдив”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Димитрова и Богомил Николов 

338.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Диви животни – „Тюлен - монах” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1999 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 15 000 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г. 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписани върху нея, годината на създаване на БНБ „1879” 
и годината на емисията „1999”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Два тюлена в цял ръст, насреща. Над тях, числото на номинала 
„10” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст, надпис „1999 ТЮЛЕН МОНАХ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Кънчо Аврамов и Емил Аврамов 
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339.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1999 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Al-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 1.8 г 

ДИАМЕТЪР: 16 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „1”, под нея, годината на емиси-
ята „1999” и надпис „СТОТИНКА”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов  

 

340.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1999 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Al-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 2.5 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „2”, под нея, годината на емиси-
ята „1999” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов  

 

341.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1999 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Al-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 3.5 г 

ДИАМЕТЪР: 20 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: Външен кант. В центъра, цифрата на номинала „5”, под нея, годи-
ната на емисията „1999” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 
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Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов 

342.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1999 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Нойзилбер (ново сребро - сплав от мед 65 %, никел 15%,  
цинк 20%. По външен вид наподобява сребро, но не съдържа) 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 18.5 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, числото на номинала „10”, под него, годината на еми-
сията „1999” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Назъбен/рифелован 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов 

343.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1999 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Нойзилбер  

ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 20.5 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, числото на номинала „20”, под него, годината на еми-
сията „1999” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Назъбен/рифелован 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов  

344.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1999 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Нойзилбер  

ТЕГЛО: 5 г 
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ДИАМЕТЪР: 22.5 мм 

В ОБРЪЩЕНИЕ до: 1999 г.  

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, числото на номинала „50”, под него, годината на еми-
сията „1999” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Назъбен/ рифелован 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов 

 

345.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХVІІ летни олимпийски игри, Сидни (Авст-
ралия), 2000 г. Висок скок” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 1999 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 20 г 

ДИАМЕТЪР: 34 мм 

Тираж: 20 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписани върху нея, годината на създаване на БНБ „1879” 
и годината на емисията „1999”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 
Описание на обратната страна: Изображение на състезател по висок скок на фона на стадион. 
Отдолу, годината на емисията „1999”, вдясно, на два реда, числото на номинала „10” и надпис 
„ЛЕВА”. Околовръст, надпис „ХХVІІ ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ-2000”. 
Описание на гурта: Гладък 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 
 
346.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Асоцииране на България към Европейския 
съюз – „Тодор Светослав Тертер” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2000 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 23.33 г 
ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 
Тираж: 20 000 
Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея, годината на създаване на БНБ 
„1879”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2000 10 ЛЕВА”. 
Описание на обратната страна: Художествена интерпретация на монета на цар Тодор Светослав 
Тертер. Композицията, обградена от зрънчест кръг и бордюр. Околовръст, надпис „EURO” и двана-
десет петолъчни звезди. 
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Описание на гурта: Гладък 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Кънчо Аврамов 
Коментар: Теодор Светослав Тертер, български цар от 1300 г. до 1322 г. Прекарва около 15 от 
младежките си години като заложник при татарския хан Ногай, което му осигурява добри контакти 
със Златната орда. Успешните му военни и дипломатически ходове водят до временна стабилизация 
и възвръщане на някои територии на разкъсваното от феодални размирици и чужди набези (татар-
ски, византийски) Българско царство. 

347.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Асоцииране на България към Европейския 
съюз - „Църквата Пантократор” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2000 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 23.33 г 
ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 
Тираж: 20 000 
Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея, годината на създаване на БНБ 
„1879”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2000 10 ЛЕВА”. 
Описание на обратната страна: Църквата „Христос Пантократор” от град Несебър. Под нея, над-
пис „EURO”, околовръст „ЦЪРКВАТА ПАНТОКРАТОР”. 
Описание на гурта: Гладък 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 
Коментар: Църквата „Христос Пантократор” (Вседържател) е православна църква в Несебър, част 
от Архитектурно-историческия резерват в града, включен през 1983 г. в Списъка на световното кул-
турно и природно наследство на ЮНЕСКО под № 217. Тя е и един от Стоте национални туристи-
чески обекта на България. 
Църквата е построена през ХІІІ-ХІV век и е една от най-красивите и най-добре запазени среднове-
ковни църкви в Несебър като декорацията на фасадата и е свидетелство за разцвета на живописния 
стил в църковната архитектура. 
Църквата е правоъгълна по план, с издължени пропорции и два входа, на запад и на юг. На изток 
завършва с три малки апсиди, богато профилирани отвън.  

348.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Начало на новото хилядолетие” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2000 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 10 г 
ДИАМЕТЪР: 34 мм 
Тираж: 6 000 

http://bg.wikipedia.org/wiki/1300
http://bg.wikipedia.org/wiki/1322
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
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Описание на лицевата страна: В центъра, годината на емисията „2000”, трите цифри „0”, с отвори 
в средата. Отгоре, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат щит с дъбово листо, стъпили 
върху лента с изписана върху нея, годината на създаване на БНБ „1879”, под нея, числото на номи-
нала „10” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 
Описание на обратната страна: В центъра, годината на емисията „2000”, трите цифри „0”, с от-
вори в средата. Отгоре, камбана, под нея, надпис „ГОДИНА”. Околовръст, надпис „НАЧАЛО НА 
НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ”. 
Описание на гурта: Гладък 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Колектив от „Монетен двор” ЕООД 
 
349.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХVІІ летни олимпийски игри, Сидни (Авст-
ралия), 2000 г. - „Вдигане на тежести” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2000 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц  
МЕТАЛ: Ag 925/1000 
ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 20 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2000 10 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Състезател по вдигане на тежести, надясно, държи над главата си 
щанга. Отдолу, надпис „ХХVІІ ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ - 2000”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

 

350.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2000 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Al-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 1.8 г 

ДИАМЕТЪР: 16 мм 

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „1”, под нея, годината на емиси-
ята „2000” и надпис „СТОТИНКА”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов  
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351.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2000 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Al-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 2.5 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „2”, под нея, годината на емиси-
ята „2000” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов 

352.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2000 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Al-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 3.5 г 

ДИАМЕТЪР: 20 мм 

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „5”, под нея, годината на емиси-
ята „2000” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов 

353.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХІХ зимни олимпийски игри, Солт Лейк Сити 
(САЩ), 2002 г. - „Ски скок” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2001 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 25 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея, годината на създаване на БНБ 
„1879”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2001 10 ЛЕВА”. 
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Описание на обратната страна: Състезател по ски скок в цял ръст, надясно. Отляво, композици-
ята, рамкирана от снежинки. Околовръст, надпис „ХІХ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ - 2002”. 

Описание на гурта: Пореден номер на всяка монета 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Иван Тодоров 

 

354.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Асоцииране на България към Европейския 
съюз. Българско висше образование” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2001 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц  

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея, годината на създаване на БНБ 
„1879”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2001 10 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Изображение на студент с тога, държи в дясната си ръка свитък. 
В долната част на тогата, надпис „EURO”. Фигурата, на фона на сградата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”. Околовръст, надпис на латински език „NON SCHOLAE, SED VITAE 
DISCIMUS”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Георги Липовански 

Коментар: Латинската фраза „NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS” („Не за училището, за жи-
вота се учим”) е девиз на редица учебни заведения по света. Означава, че образованието не е само-
цел, а подготовка за живота. Фразата е инверсия на думите на римския философ и писател Сенека, 
Non vitae sed scholae discimus (виж Epistulae morales ad Lucilium, Epistula CVI).  

 

355.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Златен български лев” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 15.55 г 

ДИАМЕТЪР: 24.5 мм 

Тираж: 2 000 

Описание на лицевата страна: Външен кант, разделен под ъгъл на единадесет равни части. В цен-
търа, Свети Иван Рилски, насреща. В дясната си ръка държи кръст, в лявата, свитък. Отдолу надпис 
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, а над него „СВ. ИВАН РИЛСКИ”. 
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Описание на обратната страна: Външен кант, разделен под ъгъл на единадесет равни части. В 
центъра, цифрата на номинала „1”. Под нея, надпис „ЛЕВ”, вдясно, годината на емисията „2002”. 
Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков 

356.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХVІІІ летни олимпийски игри, 

Атина (Гърция), 2004 г. – „Фехтовка” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.24 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 12 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2002 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Двама състезатели по фехтовка един срещу друг. Над тях, надпис 
„1896 АТИНА 2004”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

357.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гър-
ция), 2004 г. – „Вдигане на тежести” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.24 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 12 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2002 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Древногръцки атлет и състезател по вдигане на тежести, надясно. 
Над тях, надпис „1896 АТИНА 2004”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 
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358.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гър-
ция), 2004 г. – „Бягане” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.24 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 12 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2002 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Древногръцки атлет и състезател по лека атлетика, надясно. Над 
тях, надпис „1896 АТИНА 2004”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

 

359.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гър-
ция), 2004 г. - „Борба” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.24 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 12 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2002 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Древногръцки атлет и двама състезатели по борба. Над тях, над-
пис „1896·АТИНА 2004”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

 

360.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гър-
ция), 2004 г. – „Плуване” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.24 г 
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ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 12 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2002 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Състезател по плувни спортове, наляво. Над него, надпис „1896 
АТИНА 2004”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

361.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гър-
ция), 2004 г. – „Стрелба с лък” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.24 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 12 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2002 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Древногръцки стрелец с лък и състезател по стрелба с лък един 
срещу друг. Над тях, надпис „1896 АТИНА 2004”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

362.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гър-
ция), 2004 г.- „Колоездене” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.24 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 12 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2002 5 ЛЕВА”. 
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Описание на обратната страна: Двама състезатели по колоездене, наляво. Над тях, надпис „1896 
АТИНА 2004”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

 

363.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гър-
ция), 2004 г. – „Тенис на корт” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.24 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 12 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2002 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Двама състезатели по тенис на корт, надясно. Над тях, надпис 
„1896 АТИНА 2004”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

 

364.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гър-
ция), 2004 г. – „Гимнастика - кон с гривни” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.24 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 12 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2002 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Древногръцки атлет и състезател по гимнастика, изпълняващ съ-
четание на кон с гривни. Над тях, надпис „1896 АТИНА 2004”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров  
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365.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гър-
ция), 2004 г. – „Пиер дьо Кубертен” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.24 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 17 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2002 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Бюст на основателя на съвременното олимпийско движение, Пиер 
дьо Кубертен насреща. Над него, надпис „1896 АТИНА 2004”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

366.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Сурвакари” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц и допълнително нанесено оцветяване. 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 15 г 

ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 

Тираж: 5 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2002 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Деца със сурвачки в десните ръце. Композицията, обградена с 
бордюр и оцветена в тъмно синьо, бяло, жълто червено и розово. Между канта и бордюра, надпис 
„СУРВА ВЕСЕЛА ГОДИНА ЖИВИ, ЗДРАВИ ДО АМИНА”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Стефан Ненов 

Коментар: Сурвакането е характерен български новогодишен празничен обичай, свързан с отправя-
нето на пожелания за здраве и просперитет. Изпълнява се в началото на Васильовден от деца-момчета, 
които обикалят домовете и потупват стопаните по гърбовете със специални украсени клонки, наре-
чени „сурвачки”. По време на сурвакането се изричат пожелания в речитатив или песен. Това е вид 
вербална магия с много древни корени в зората на човешката цивилизация. Сурвачката като атрибут 
би могла да се приеме като късна реминисценция на древния керикейон или кадуцей, носен от бога 
Хермес (Меркурий). Той има същия вид на пръчка под формата на буквата „Ф” и представлява жезъл 
с две преплетени змии, символизиращи успехи в деловите начинания и носещи здраве.  
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367.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц  

МЕТАЛ: Външен пръстен от жълт метал  
и вътрешен кръг от бяла сплав. 

ТЕГЛО: 7 г 

ДИАМЕТЪР: 24.5 мм 

Описание на лицевата страна: Външен кант, разделен под ъгъл на единадесет равни части. В цен-
търа, Свети Иван Рилски, насреща. В дясната си ръка държи кръст, в лявата, свитък. Отдолу, надпис 
„БЪЛГАРИЯ”, над него „СВ. ИВАН РИЛСКИ”. 

Описание на обратната страна: Външен кант, разделен под ъгъл на единадесет равни части. В 
центъра, цифрата на номинала „1”. Под нея, надпис „ЛЕВ”, вдясно, годината на емисията „2002”. 

Описание на гурта: Назъбен на сектори 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков 

 

368.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 стотинка 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Стоманена сърцевина с електролитно покритие. 

ТЕГЛО: 1.8 г 

ДИАМЕТЪР: 16 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „1”, под нея, годината на емиси-
ята „2002” и надпис „СТОТИНКА”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов 

 

369.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Стоманена сърцевина с електролитно покритие 

ТЕГЛО: 2.5 г 

ДИАМЕТЪР: 18 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 
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Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „2”, под нея, годината на емиси-
ята „2002” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов 

 

370.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Стоманена сърцевина с електролитно покритие 

ТЕГЛО: 3.5 г 

ДИАМЕТЪР: 20 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, цифрата на номинала „5”, под нея, годината на емиси-
ята „2002” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов  

 

371.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 3 г 

ДИАМЕТЪР: 18.5 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, числото на номинала „10”, под него, годината на еми-
сията „2002” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов 

 

372.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni-сплав 
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ТЕГЛО: 4 г 

ДИАМЕТЪР: 20.5 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, числото на номинала „20”, под него, годината на еми-
сията „2002” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов  

 

373.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 22.5 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, Мадарският конник. Над него, надпис „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на обратната страна: В центъра, числото на номинала „50”, под него, годината на еми-
сията „2002” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков и Владимир Йосифов  

 

374.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 лев 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2002 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц. 

МЕТАЛ: Външен пръстен от жълт метал и  
вътрешен кръг от бяла сплав. 

ТЕГЛО: 7 г 

ДИАМЕТЪР: 24.5 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: Външен кант, разделен под ъгъл на единадесет равни части. В цен-
търа, Свети Иван Рилски, насреща. В дясната си ръка държи кръст, в лявата, свитък. Отдолу, надпис 
„БЪЛГАРИЯ”, над него „СВ. ИВАН РИЛСКИ”. 

Описание на обратната страна: Външен кант, разделен под ъгъл на единадесет равни части. В 
центъра, цифрата на номинала „1”. Под нея, надпис „ЛЕВ”, вдясно, годината на емисията „2002”. 

Описание на гурта: Назъбен на сектори 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков  
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375.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „60 години от спасяването на български евреи” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2003 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 2 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ 
„1879”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2003 10 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Хоризонтална и вертикална линии, които започват от еврейска 
звезда и завършват във външния кант, разделят обратната страна на монетата на две части. В ля-
вата половина, главата на Димитър Пешев, надясно. Под нея, „ДИМИТЪР”, над нея „ПЕШЕВ”. В 
дясната половина, надпис „60 ГОДИНИ ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков 

Коментар: Спасяването на българските евреи е уникален акт на хуманност, проявен от българс-
кия народ през годините на Втората световна война. След безпрецедентен натиск от страна на 
политици, депутати, висши представители на българската православна църква и с масовата подк-
репа на населението около 50 000 евреи са спасени от депортиране в концентрационните лагери 
на смъртта. С активната си позиция начело на този акт на отпор срещу волята на хитлеристкото 
ръководство на Третия райх се откроява подпредседателят на XXIV Обикновено народно събра-
ние – Димитър Пешев.  

 

376.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета  
„Световно първенство по футбол, Германия, 2006 г.” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2003 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 28.88 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 50 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ 
„1879”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2003 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Вертикална линия, разделя обратната страна на монетата на две 
части. В лявата половина, емблемата на световното първенство по футбол в Германия и надпис на 
английски език „2006 FIFA WORLD CUP GERMANY”. В дясната половина, купата на световното 
първенство по футбол на фона на футболна мрежа. Околовръст, надпис „СВЕТОВНО ПЪРВЕН-
СТВО ПО ФУТБОЛ 2006”. 
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Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

 

377.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Детство мое” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2003 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц и допълнително нанесено оцветяване. 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 15 г 

ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2003 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Изображение на момченце, яхнало люлеещо се дървено конче, 
надясно. Композицията, обградена с бордюр и оцветена в тъмно синьо, бяло, жълто, червено и сиво. 
Между канта и бордюра, надпис „МОЕ ДЕТСТВО – СЛЪНЧЕВО. ПРЕКРАСНО”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Стефан Ненов 

 

378.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Богородица” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2003 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц  

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.55 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 20 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2003 20 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Изображение на благославяща Богородица с Иисус Христос пред 
нея. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров  



225 

379.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Цветница” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2004 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц и допълнително нанесено оцветяване. 

МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 15 г 

ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписани върху нея, годината на създаване на БНБ 
„1879” и годината на емисията, „2004”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 
2004 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Обратната страна на монетата е разделена от вертикално разпо-
ложена клонка. Перпендикулярно на нея, хоризонтално, надпис „ЦВЕТНИЦА”. В образуваните 
четири сектора, по едно цвете. Композицията е оцветена в тъмно синьо, жълто и червена охра.  

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Богомил Николов и Елена Димитрова 

Коментар: Цветница е един от най-древните народни празници в чест на възраждащата се при-
рода, датиращ от зората на човешката цивилизация. След установяване на християнството се адап-
тира като подвижен християнски празник, който се празнува от православната, католическата и 
протестантската църква една седмица преди Великден, в неделята след Лазаровден. В България е 
познат още като Връбница или Цветна неделя. 

380.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета „Посветена на влизането на България в НАТО” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2004 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 22.5 мм 

Тираж: 1 000 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, стилизиран лъв в цял ръст, наляво, държи емблемата 
на Северноатлантическия пакт. Околовръст, надпис „БЪЛГАРИЯ В НАТО 2004”. 

Описание на обратната страна: В центъра, числото на номинала „50”, под него, годината на 
емисията „2004” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Тодор Варджиев 

381.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „125 години БНБ” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 125 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2004 г. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 7.78 г 

ДИАМЕТЪР: 21 мм 

Тираж: 3000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписани върху нея, годината на създаване на БНБ 
„1879” и годината на емисията „2004”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 
2004 125 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: В медальон, гербът на княжество България и надпис „СЪЕДИ-
НЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА БЪЛГАРИЯ”. Отдолу, на два реда, надпис „125 ГОДИНИ БЪЛГАР-
СКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Богомил Николов и Елена Димитрова 

 

382.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години народен театър „Иван Вазов” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2004 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 999/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 5 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписани върху нея годината на създаване на БНБ „1879” 
и годината на емисията „2004”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2004 10 
ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Сградата на Народния театър „Иван Вазов”, насреща. Околовръст, 
надпис „НАРОДЕН ТЕАТЪР ИВАН ВАЗОВ 100 ГОДИНИ”. 

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Богомил Николов и Елена Димитрова 

Коментар: Народният театър „Иван Вазов” е най-старият театър в България. Той е наследник на 
софийската драматична група „Сълза и смях“, която от 1904 г. се нарича Български народен театър. 
Сградата е построена по проект на виенските архитекти Херман Хелмер и Фердинанд Фелнер. За-
вършена е в края на 1906 г. и е открита за представления на 3 януари 1907 г. През 1923 г. избухва 
пожар, който нанася големи поражения. Театърът е възстановен през 1929 г. по проект на немския 
архитект Мартин Дюлфер и на българския строителен инженер Кирил Чапаров. По време на бом-
бардировките (1943–1944 г.) е засегнат сериозно, но е възстановен през 1945 г. Последното му пре-
устройство е през 1971–1975 г., когато се създава и камерна зала. 

  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%BB%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D1%8F%D1%85
http://bg.wikipedia.org/wiki/1904
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/1906
http://bg.wikipedia.org/wiki/3_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1907
http://bg.wikipedia.org/wiki/1923
http://bg.wikipedia.org/wiki/1929
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8E%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/1943
http://bg.wikipedia.org/wiki/1944
http://bg.wikipedia.org/wiki/1945
http://bg.wikipedia.org/wiki/1971
http://bg.wikipedia.org/wiki/1975
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383.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години народен театър „Иван Вазов” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2004 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Ag 999/1000 
ТЕГЛО: 46.66 г (пиефорт) 
ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 
Тираж: 5 000 
Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат щит 
с дъбово листо, стъпили върху лента с изписани върху нея годината на създаване на БНБ „1879” и 
годината на емисията „2004”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2004 10 ЛЕВА”. 
Описание на обратната страна: Сградата на Народния театър „Иван Вазов”, насреща. Околовръст, 
надпис „НАРОДЕН ТЕАТЪР ИВАН ВАЗОВ 100 ГОДИНИ”. 
Описание на гурта: Назъбен 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Богомил Николов и Елена Димитрова 

384.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Св. Николай Мирликийски Чудотворец” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2004 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 
МЕТАЛ: Ag 999/1000 с частично позлатяване 
ТЕГЛО: 23.33 г 
ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 
Тираж: 8 000 
Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат щит 
с дъбово листо, стъпили върху лента с изписани върху нея годината на създаване на БНБ „1879” и 
годината на емисията „2004”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2004 10 ЛЕВА”. 
Описание на обратната страна: Реплика от българска икона на Св. Николай Чудотворец. С дясната 
ръка благославя, а с лявата държи евангелие. Ореолът на светеца и кръстовете от мантията му, позла-
тени. Околовръст, надпис „СВЕТИ НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ”. 
Описание на гурта: Гладък 
Монетен двор: София, България 
Автор на художествения проект: Евгени Ефтимов 

385.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Баба Марта” 
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 
ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2005 г. 
КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц и допълнително нанесено оцветяване. 
МЕТАЛ: Cu-Ni-сплав 
ТЕГЛО: 15 г 
ДИАМЕТЪР: 34.2 мм 



228 
 

Тираж: 10 000 
Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2005 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Мартеница на зелен фон и стилизирани облаци. Композицията, 
оцветена в бяло, зелено, червено и розово. 

Описание на гурта: Гладък. 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Ваня Димитрова. 

Коментар: Уникален български празничен обичай, според който хората се кичат с мартеници – 
магически атрибут, с действие като универсален талисман срещу уроки, болести и всякакво зло. 
Изработва се от бели и червени конци и се носи от всички, без разлика на пол и възраст. Основен 
митичен персонаж от женски род на този празник е т.н. Баба Марта. Името и идва от месец март, 
което документира последното хронологическо влияние от римската епоха. В основата си Баба 
Марта носи чертите на много по-древни богини от индоевропейските култури: Великата Богиня 
Майка, Кибела, Изида, Ищар и др.  

 

386.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „ХХ зимни олимпийски игри, Торино, Италия, 
2006 г. Шорттрек” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2005 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 4 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2005 10 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Състезател по шорттрек в цял ръст. Околовръст, надпис „ХХ 
ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 2006”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Пламен Чернев 

 

387.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „България-Европейски съюз” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1,95583 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2005 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 999/1000 с частично позлатяване 

ТЕГЛО: 20 г 

ДИАМЕТЪР: 40 мм 

Тираж: 14 000 
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Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Под нея, годината на емисията „2005”, числото на номинала „1,95583” и надпис „ЛЕВА”. Околов-
ръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Изображение на жена, седнала на трон, наляво (детайл от стено-
писите на Казанлъшката гробница). Околовръст, дванадесет позлатени петолъчни звезди и надпис, 
разделен от роза „EU България”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Богомил Николов 

388.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета „България-Европейски съюз” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2005 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 22.5 мм 

Тираж: 500 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „50”, под него, годината на еми-
сията „2005” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на обратната страна: Изображение на жена, седнала на трон, наляво (детайл от стено-
писите на Казанлъшката гробница). Околовръст, дванадесет позлатени петолъчни звезди и надпис, 
разделен от роза „EU България”. 

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Богомил Николов, Петър Стойков и Владимир Йосифов 

389.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Съкровищата на България. Златна маска” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2005 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ:  
Ag 999/1000 с частично позлатяване върху  
вътрешния кръг от двете страни на монетата 

ТЕГЛО: 20 г 

ДИАМЕТЪР: 40 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В централната, позлатена част, емблемата на БНБ, два лъва един 
срещу друг, държат щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея, годината на 
създаване на БНБ „1879”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2005 10 ЛЕВА”. 
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Описание на обратната страна: Златна маска на тракийски владетел от могилата „Светицата” от 
края на V в. пр. Хр. Околовръст, върху външния ринг, надпис „СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГА-
РИЯ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Ваня Димитрова 

Коментар: Погребална ритуална маска, за която се предполага, че е на тракийския цар Терес I (края 
на VI в. пр. Хр.). Маската е открита при редовни археологически проучвания в района на днешното 
селище Шипка. Изработена е от 690 грама чисто злато.  

 

390.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Български занаяти. Лозарство и винопроиз-
водство” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2006 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 500/1000 с допълнително  
нанесено оцветяване. 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Отдолу, хоризонтално, годината на емисията „2006”, числото на номинала „5” и надпис „ЛЕВА”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Грозд с три листа, съд с вино и стилизирана пееща птица. Компо-
зицията, оцветена в червено, кафяво и жълто. Околовръст, надпис „ВКУСЪТ НА СЛЪНЦЕТО”. 

Описание на гурта: Гладък. 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Иван Тодоров и Пламен Джерманов 

 

391.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Национални паркове и резервати. Българското 
Черноморие” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2006 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 7 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2006 10 ЛЕВА”. 
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Описание на обратната страна: Изображение на част от географската карта на България с река 
Ропотамо. В кръгли медальони, рамкирани с бордюри, водна лилия, тръстика и ловуващ корморан, 
типични представители на флората и фауната в резервата „Ропотамо”. Околовръст, надпис „НАЦИ-
ОНАЛНИ ПАРКОВЕ И РЕЗЕРВАТИ”. 

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Евгения Цанкова и Пламен Чернев 

392.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Съкровищата на България. Летница” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2006 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: 
Ag 999/1000 с частично позлатяване върху  
външния пръстен от двете страни на монетата 

ТЕГЛО: 20 г 

ДИАМЕТЪР: 40 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2006 10 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Една от плочките на съкровището от Летница, която изобразява 
конник с копие в дясната ръка, наляво, зад него, конска глава, наляво. Околовръст, на външния ринг, 
надпис „СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ ЛЕТНИЦА”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Евгени Ефтимов 

Коментар: Съкровището от Летница е едно от емблематичните тракийски съкровища, намерени в 
българските земи. Открито случайно през 1963 г. при строителни работи на дълбочина 50-60 см. 
Предметите били укрити в бронзов съд, обърнат с устието надолу. Пластините от позлатено сребро 
представят илюстративния цикъл за подвизите на тракийския херос. Сцените от Летнишкото сък-
ровище дават допълнителна информация за митологията на древните траки. На монетата е предста-
вен един от подвизите. Съкровището от Летница се съхранява в Националния археологически музей 
в София. 

393.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Българска иконография. Св. Йоан Кръстител” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2006 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Au 999/1000  

ТЕГЛО: 1.55 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 12 000 
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Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2006 20 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Изображение на Св. Йоан Кръстител, насреща. Околовръст, над-
писа „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Рада Димитрова 

 

394.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „България в Европейския съюз” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1,95583 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2007 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 999/1000  
с нанесено частично позлатяване 

ТЕГЛО: 20 г 

ДИАМЕТЪР: 40 мм 

Тираж: 14 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Отдолу, годината на емисията „2007”, числото на номинала „1,95583” и надпис „ЛЕВА”. Околов-
ръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Разтворена книга, върху нея, на два реда, първите четири букви 
от българската азбука „А Б В Г”, отзад, колона от двореца на старата българска столица Плиска. 
Околовръст, дванадесет позлатени петолъчни звезди и надпис „БЪЛГАРИЯ В ЕС”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Богомил Николов и Елена Димитрова 

 

395.  НАИМЕНОВАНИЕ: Разменна монета „България в Европейски съюз” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 50 стотинки 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2007 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Гланц 

МЕТАЛ: Cu-Zn-Ni-сплав 

ТЕГЛО: 5 г 

ДИАМЕТЪР: 22.5 мм 

Тираж: 500 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, числото на номинала „50”, под него, годината на еми-
сията „2007” и надпис „СТОТИНКИ”. Околовръст, дванадесет петолъчни звезди. 

Описание на обратната страна: Разтворена книга, върху нея, на два реда, първите четири букви 
от българската азбука „А Б В Г”, отзад, колона от двореца на старата българска столица Плиска. 
Околовръст, дванадесет позлатени петолъчни звезди и надпис „БЪЛГАРИЯ В ЕС”. 

Описание на гурта: Назъбен 
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Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Богомил Николов, Петър Стойков и Владимир Йосифов 

396.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Именити български гласове. Борис Христов” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2007 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ:  
Ag 999/1000 с двустранна оксидация на 
външния пръстен и позлатяване върху  
вътрешния кръг на обратната страна  
на монетата 

ТЕГЛО: 31.10 г 

ДИАМЕТЪР: 40 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: Във вътрешния кръг, емблемата на БНБ, два лъва един срещу 
друг, държат щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване 
на БНБ „1879”. Отдолу, числото на номинала „10” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст, надпис „БЪЛ-
ГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2007”. 

Описание на обратната страна: Във вътрешния кръг, именитият български оперен певец Борис 
Христов в ролята на Борис Годунов от едноименната опера на Модест Мусоргски. Околовръст, над-
пис „ИМЕНИТИ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ БОРИС ХРИСТОВ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Тодор Тодоров 

Коментар: Борис Кирилов Христов е български певец (бас), един от най-изтъкнатите оперни из-
пълнители на миналия век, често определян като най-великият бас от втората половина на XX век. 
Учил при италианският маестро Рикардо Страчари. Гласът му е звучал в Миланската „Ла Скала”, в 
Римската опера, в Лондонската опера „Ковънт Гардън”, в Ню Йоркската „Метрополитен”, в опер-
ните театри на Неапол, Лисабон, Рио де Жанейро, Сан Франциско, София и много други. 

397.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Българска иконография. Свети Георги Побе-
доносец” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2007 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 8.64 г 

ДИАМЕТЪР: 24 мм 

Тираж: 1 500 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2007 100 ЛЕВА”. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81_(%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Описание на обратната страна: Изображение на Св. Георги Победоносец от иконата от църквата 
„Св. Николай” в село Жеравна. Околовръст, надпис „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Пламен Чернев 

 

398.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Българска иконография. Св. Георги Победоно-
сец” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2007 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.55 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 8 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2007 20 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Изображение на Св. Георги Победоносец от иконата от църквата 
„Св. Николай” в село Жеравна. Околовръст, надпис „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Пламен Чернев 

 

399.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Национални паркове и резервати. Българската 
планина” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2007 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 6 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2007 10 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Планински връх. Отдолу, в кръгли медальони, рамкирани с бор-
дюри, еделвайс, черна мура и дива коза, защитени видове от флората и фауната на Национален парк 
„Пирин”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА ПЛАНИНА ПИРИН”. 

Описание на гурта: Назъбен 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Ваня Димитрова  



235 
 

400.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Български занаяти. Килимарство” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2007 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 500/1000 с допълнително нанесено  
оцветяване. 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 7 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Отдолу, хоризонтално, годината на емисията „2007”, числото на номинала „5” и надпис „ЛЕВА”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Мотив от български килим. Композицията, оцветена в охра, ка-
фяво ,жълто и зелено. Околовръст, надпис „БАГРИ ОТ ПРИРОДАТА КИЛИМАРСТВО”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Иван Тодоров и Пламен Джерманов 

 

401.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Съкровищата на България. Пегас от Вазово” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2007 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
 Мат-гланц 

МЕТАЛ: 
Ag 999/1000 с частично позлатяване върху  
вътрешния кръг от двете страни на монетата 

ТЕГЛО: 20 г 

ДИАМЕТЪР: 40 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В централната, позлатена част, емблемата на БНБ, два лъва един 
срещу друг, държат щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея, годината на 
създаване на БНБ „1879”. Отдолу, цифрата на номинала „10” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст, надпис 
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2007”. 

Описание на обратната страна: Златен пегас, открит в землището на село Вазово, Разградско. 
Околовръст, на външния ринг, надпис „СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ ВАЗОВО”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Развигор Колев, Борислав Кьосев и Красимир Ангелов 

Коментар: Златният ритон с протоме на пегас (крилат кон в гръцката митология) е открит случайно 
в землището на с. Вазово, Разградско. Може да се предположи, че находката е част от археологи-
ческите артефакти, свързани с историко-археологическия резерват „Сборяново” в община Исперих. 
На тази територия е съществувал тракийски град, разпознат като Хелис, създаден през IV в. пр.Хр. 
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402.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „130 години от Освобождението на България” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2008 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 10 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Композицията, рамкирана от кръгъл бордюр. Между канта и бордюра, надпис „БЪЛГАРСКА НА-
РОДНА БАНКА 2008 10 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: В центъра, фигури на руски войник и български опълченец. Фи-
гурите, свели глави в знак на преклонение пред загиналите герои от Руско-турската освободителна 
война. Над тях, годината „1878”. Композицията, рамкирана от кръгъл бордюр. Между канта и бор-
дюра, надпис „130 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО”, в долната му част, венец с надпис върху 
лентата „ВЕЧНА СЛАВА НА ГЕРОИТЕ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Иван Тодоров 

 

403.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Спортна стрелба” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2008 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 5 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2008 10 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: В центъра, двама състезатели по спортна стрелба в поза „за при-
цел”, на фона на мишена. Фигурите, една срещу друга, долната, с пушка, горната, с пистолет. Око-
ловръст, надпис „СПОРТНА СТРЕЛБА 2008”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Яна Василева и Тодор Тодоров 
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404.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Съкровищата на България. Севт ІІІ” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2008 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ:  
Ag 999/1000 с частично позлатяване върху  
външния пръстен от двете страни на монетата 

ТЕГЛО: 20 г 

ДИАМЕТЪР: 40 мм 

Тираж: 8 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Отдолу, цифрата на номинала „10” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст, върху позлатения пръстен, над-
пис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2008”. 

Описание на обратната страна: Глава на тракийския владетел Севт ІІІ, намерена при разкопки 
край Казанлък през 2004 година. Околовръст, върху позлатения пръстен, надпис „СЪКРОВИЩАТА 
НА БЪЛГАРИЯ СЕВТ ІІІ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Тодор Тодоров 

Коментар: Севт III е тракийски цар управлявал от 330 г. пр. Хр. до 300 г. пр. Хр. Той е владетел на 
Одриското царство. След смъртта на Александър Велики през 323 пр. Хр., Севт прави опит да се 
отдели от властта на македонците. Последвалата битка завършва без категоричен победител, а Севт 
е принуден да признае властта на Лизимах. През 320 г. пр. Хр., Севт III обособява Одриското царс-
тво и построява своята столица Севтополис, но остава под влиянието на Лизимах.  

405.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „100 години независимост на България” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2008 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 5 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2008 10 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: В центъра, мотив от реплика на златните монети на цар Ферди-
нанд I с номинал 20 и 100 лева, емисия 1912 година, отсечени по повод независимостта на България. 
Композицията, рамкирана от житен клас и лаврова клонка. Околовръст, надпис „100 ГОДИНИ НЕ-
ЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ 22 СЕПТЕМВРИ 1908”. 

Описание на гурта: Гладък. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/300_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
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Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Иван Тодоров 

Коментар: Обявяването на Независимостта на България от Османската империя е акт на оконча-
телно скъсване с последиците от петвековното владичество. То е придружено с политическо и дип-
ломатическо признаване на този акт от Великите сили и другите страни. Благоприятни условия за 
това историческо събитие настъпват през септември 1908 г. Преценявайки възможностите и риско-
вете, правителството на Александър Малинов обявява с манифест независимостта на България на 
22 септември 1908 г. България става царство и пълноправен участник в международните отношения, 
а княз Фердинанд приема титлата цар на България.  

 

406.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Именити български гласове. Николай Гяуров” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2008 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 999/1000 с двустранна оксидация  
на външния пръстен и позлатяване върху  
вътрешния кръг на обратната страна  
на монетата 

ТЕГЛО: 31.10 г 

ДИАМЕТЪР: 40 мм 

Тираж: 6 000 

Описание на лицевата страна: Във вътрешния кръг, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, 
държат щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на 
БНБ „1879”. Отдолу, числото на номинала „10” и надпис „ЛЕВА”. Околовръст, надпис „БЪЛГАР-
СКА НАРОДНА БАНКА 2008”. 

Описание на обратната страна: Във вътрешния позлатен кръг, именитият български оперен певец 
Николай Гяуров в ролята на крал Филип от операта „Дон Карлос” на Джузепе Верди. Околовръст, 
надпис „ИМЕНИТИ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ НИКОЛАЙ ГЯУРОВ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Тодор Тодоров 

Коментар: Николай Гяуров, известен български оперен певец, бас, роден на 13 септември 1929 г. 
Печели няколко престижни конкурса за оперни певци във Варшава и Париж. Той изпълнява роли в 
московския „Болшой театър“, виенската „Щатсопера“, парижката „Гранд опера“, миланската „Ла 
Скала“, лондонския „Ковънт гардън“ и нюйоркската „Метрополитън опера“, както и в много други 
престижни театри. Забележителни са ролите му на Мефистофел във „Фауст“ на Шарл Гуно, на Фи-
лип II в „Дон Карлос“ на Джузепе Верди, на Дон Жуан в едноименната опера от Волфганг Амадеус 
Моцарт и Борис Годунов в операта на Модест Мусоргски. Гяуров умира в Модена, Италия на 2 юни 
2004 г. Определян е като един от най-великите басове на планетата. 

 

407.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета  
„Св. цар Борис І Покръстител” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 20 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2008 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1929
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8A%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8A%D0%BD_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8E%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/2004
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МЕТАЛ: Au 999/1000 

ТЕГЛО: 1.55 г 

ДИАМЕТЪР: 13.92 мм 

Тираж: 8 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Над нея, годината на емисията „2008”, под нея, на два реда, числото на номинала „20” и надпис 
„ЛЕВА”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Св. цар Борис І Покръстител, насреща. Околовръст, надпис „СВ. 
ЦАР БОРИС І ПОКРЪСТИТЕЛ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Красимир Ангелов, Борислав Кьосев и Развигор Колев 

Коментар: Борис I Михаил (852-889, † 2 май 907) е български цар от Първата българска държава. 
По време на своето управление въвежда християнството и славянската писменост в България. Синът 
му Владимир Расате прави опит да се отрече от християнската религия и да се върне към езическите 
божества. Тогава Борис за кратко се връща на власт през 893 г., а след отстраняването на първород-
ния му син от властта, отново се оттегля в манастир. Издига на престола по-малкия си син Симеон, 
при който България изживява своя „Златен век” като християнска държава. 

408.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „110 години от рождението на Дечко Узунов” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 2 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2009 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Cu 999/1000 

ТЕГЛО: 16.40 г 

ДИАМЕТЪР: 34.20 мм 

Тираж: 8 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2009 2 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Изображение на Дечко Узунов с лула, надясно. Околовръст, на 
два реда, надпис „110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЕЧКО УЗУНОВ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Стойков 

Коментар: Дечко Узунов е български художник, роден в гр. Казанлък. През 1924 г. завършва обра-
зованието си в Художествената академия в София. От 1937 до1963 г. е извънреден и редовен про-
фесор в Академията. Има осем самостоятелни изложби в България. В чужбина има свои изложби в 
Белград, Букурещ, Будапеща, Москва, Париж, Базел, Мюнхен, Кувейт, Пекин. Умира през 1986 г. 
Наследниците му даряват голяма част от наследството и творбите му за двете къщи-музеи на ху-
дожника в София и Казанлък. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/893
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0


240 
 

409.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „130 години Българска Народна Банка” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2009 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ:  
Ag 999/1000 с нанесен силикатен емайл 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 4 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписани върху нея годината на създаване на БНБ „1879” 
и годината от юбилея „2009”. Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2009 10 
ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: В центъра, фрагмент от витраж в сградата на БНБ, върху който е 
нанесен силикатен емайл. В композицията са използвани синьо, зелено, тъмно и светло кафяво. Око-
ловръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 130 ГОДИНИ”.  

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Развигор Колев и Борислав Кьосев 

 

410.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Български занаяти. Грънчарство” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 5 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2009 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 500/1000 с допълнително  
нанесено оцветяване 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 6 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Околовръст, надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 2009 5 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Композиция от керамични съдове, обединени от декоративен фриз 
с орнаменти, характерни за българската керамика. Композицията, рамкирана от кръгъл бордюр и 
оцветена в кафяво, зелено и синьо. Между канта и бордюра, надпис „ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАР-
СКИ ЗАНАЯТИ ГРЪНЧАРСТВО”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Тодор Тодоров  
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411.  НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Св. Димитър Чудотворец” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 100 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2009 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): Мат-гланц 

МЕТАЛ: Au 999/1000  

ТЕГЛО: 8.64 г 

ДИАМЕТЪР: 24 мм 

Тираж: 4 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Над нея, годината на емисията „2009”, а под нея, на два реда, числото на номинала „100” и надпис 
„ЛЕВА”. Околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Съвременна реплика на черно-бяла гравюра с изображение на Св. 
Димитър Чудотворец върху дърво от 1870 г. на художника Никола З. Клинков. Околовръст, надпис 
„СВ. ДИМИТЪР ЧУДОТВОРЕЦ”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Красимир Ангелов, Борислав Кьосев и Развигор Колев 

412. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „140 години Българска екзархия” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2010 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ): 
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 20 г 

ДИАМЕТЪР: 40 мм 

Тираж: 6 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Над нея, годината на емисията „2010”, а под нея, на два реда, числото на номинала „10” и надпис 
„ЛЕВА”. Околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Реплика на литографията „Паметник на църковня въпрос” от Ни-
колай Павлович. Околовръст надпис „140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ” 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Ваня Димитрова 
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413. НАИМЕНОВАНИЕ: Възпоменателна монета „Белоградчишки скали” 

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 10 лева 

ГОДИНА НА ЕМИСИЯ: 2010 г. 

КАЧЕСТВО (ТЕХНИКА НА ОТСИЧАНЕ):  
Мат-гланц 

МЕТАЛ: Ag 925/1000 

ТЕГЛО: 23.33 г 

ДИАМЕТЪР: 38.61 мм 

Тираж: 4 000 

Описание на лицевата страна: В центъра, емблемата на БНБ, два лъва един срещу друг, държат 
щит с дъбово листо, стъпили върху лента с изписана върху нея годината на създаване на БНБ „1879”. 
Над нея, годината на емисията „2010”, а под нея, на два реда, числото на номинала „10” и надпис 
„ЛЕВА”. Околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Изображение на Белоградчишките скали и надписи околовръст 
„БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ” и „ПРИРОДЕН ФЕНОМЕН”. 

Описание на гурта: Гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Ваня Димитрова 

 

414. 100 ЛЕВА, 2010 Г. БЪЛГАРСКА ИКОНОГРАФИЯ • СВЕТИ НАУМ 

Описание на лицевата страна: Изобразена е емблемата на Българската народна банка с годината 
„1879”, изписана върху лентата. Под лентата е разположена номиналната стойност на монетата „100 
ЛЕВА”. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и годината на емисия „2010”. 

Описание на обратната страна: Изобразени са портрет на Св. Наум по икона от ХІV–ХV век, 
църквата от манастира „Св. Наум” в Охрид, където се пазят мощите на светеца, и надпис „св. 
НАУМ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Иван Чолаков 

Технически параметри 

Номинална стойност: 100 лева 

Година на емисия: 2010 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: злато 999/1000 

Тегло: 8.64 г 

Диаметър: 24 мм 

Тираж: 3000 

 

415. 10 ЛЕВА, 2011 г. БЪЛГАРСКИ ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ • МАНАСТИРЪТ ЗОГРАФ 

Описание на лицевата страна: В лявата половина е изобразена емблемата на Българската народна 
банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Под емблемата е номиналната стойност на 
монетата „10 ЛЕВА”, а до разделителната линия е изписана годината на емисия „2011”. В полукръг 
има надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. В дясната половина е изобразена икона на Св. 
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Георги Зограф, съхранявана в Зографския манастир в Света гора – Атон. 

Описание на обратната страна: Старинна гравюра от ХІХ век, изобразяваща сградата на 
манастира „Св. Георги Зограф”, над която има надпис в полукръг „МАНАСТИР „СВ. ГЕОРГИ 
ЗОГРАФ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Иван Тодоров и Тодор Тодоров 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2011 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 6000 

Коментар: Манастирът „Св. Великомъченик Георги Зограф” е българска православна обител, една 
от най-големите в монашеската република Света гора на полуостров Атон в Гърция. Основан е през 
919 г. по време на управлението на византийския император Лъв VI Философ. От XII в. насетне 
българите преобладават в зографското братство, което се издържа, благодарение на селата и имо-
тите, които притежава. Манастирът преживява периоди на възход и падение, пожари и разруши-
телно земетресение, но не е разрушен при османското завоевание, тъй като заедно с останалите све-
тогорски манастири се предава доброволно и плаща ежегоден данък на Османската империя. През 
XVII и XVIII в. зографски монаси посещават редовно Русия за събиране на парични помощи. Ог-
ромна е подкрепата, оказана от император Николай I в средата на XIX в. След 1896 г. в Зограф идват 
и български монаси от Хилендарския манастир. След драматичните промени за Европа в края на 
Първата световна война, манастирът губи земи и капитали. Едва през 1926 г. цар Борис III създава 
ефорията „Зограф“, която да управлява в полза на братството имотите в София и Пловдив, дарени 
от него на манастира. 

Зографската света обител приютява редица български духовници и будители: Теодосий Търновски, 
Евтимий Търновски, Пимен Зографски, Паисий Хилендарски и др. В момента в манастира служат 
30 монаси и няколко послушника. В манастирската библиотека се съхраняват стотици гръцки и сла-
вянски ръкописи и около 10 000 печатни книги. В нея се намира черновата на ръкописа на „История 
славянобългарска” на Паисий, Зографската българска история, Зографската грамота на цар Иван 
Александър (1342 г.), Витошката грамота на цар Иван Шишман и др. ценни документи. Десетки са 
скъпоценните чудотворни икони и стенописи в манастира, най-емблематичните от които са Фану-
илската икона на Свети Георги Победоносец, Аравийскта икона на Свети Георги Победоносец, ико-
ните на Богородица Предизвестителка и Богородица Услишителница. 

416. 10 ЛЕВА, 2011 г. ИМЕНИТИ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ • ГЕНА ДИМИТРОВА 

Описание на лицевата страна: Във вътрешния кръг е изобразена емблемата на Българската 
народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата, както и номиналната стойност „10 ЛЕВА”. 
Околовръст по външния пръстен са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и годината на 
емисия „2011”. 

Описание на обратната страна: Във вътрешния кръг е изобразена именитата българска оперна 
певица Гена Димитрова в ролята на принцеса Турандот от едноименната опера. Околовръст по 
външния пръстен е изписано „ИМЕНИТИ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ” и „ГЕНА ДИМИТРОВА”. 
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Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект:  
Пламен Джерманов и Красимир Ангелов 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2011 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 999/1000 (с двустранна оксидация върху външния пръстен и позлатяване върху 
вътрешния кръг на обратната страна на монетата) 

Тегло: 31.10 г 

Диаметър: 40 мм 

Тираж: 4000 

Коментар: Гена Димитрова (1941-2005) е световноизвестна българска оперна певица, призната за 
една от най-добрите изпълнителки на Вердиеви опери за всички времена. Феноменални са нейните 
сопранови превъплъщения като Абигайл от „Набуко“, Амелия от „Бал с маски“, Амнерис от „Аида” 
и лейди Макбет от „Макбет“, както и Манон Леско, Тоска и Турандот от едноименните опери на 
Пучини, с които печели награди на световни конкурси. Води майсторски класове в София и др. 
европейски столици като със своята отдаденост на оперното изкуство остава завинаги в сърцата на 
своите ученици и публиката. 

 

417. 10 ЛЕВА, 2011 г. СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ • ХАН КРУМ 

Описание на лицевата страна: Фрагмент от миниатюра от Манасиевата хроника – хан Крум вдига 
наздравица със славянските владетели; емблемата на Българската народна банка с изписана върху 
лентата „1879” година; номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисия „2011”. Околовръст 
по външния пръстен е изписан текстът „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Във вътрешния кръг е изобразен фрагмент от миниатюра в 
Манасиевата хроника – хан Крум преследва ромеите. Околовръст по външния пръстен са изписани 
текстовете „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ” и „ХАН КРУМ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Иван Тодоров и Елена Тодорова 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2011 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 с нанесено частично позлатяване 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 5000 

Коментар: Хан Крум е средновековен български владетел, управлявал в началото на IX в. Многоб-
ройните му военни победи издигат българската държава като трета сила в Европа след Византийс-
ката и Франкската империи. Успешна е и вътрешната му политика, която се свързва със създаването 
на първите писани закони и проведената административна реформа. Те са насочени към укрепва-
нето на държавността в достигналите широк териториален обхват български земи. 
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418. 5 ЛЕВА, 2011 г. БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ • КОСЕ БОСЕ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, 
изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната 
стойност „5 ЛЕВА” и годината на емисия „2011”. 

Описание на обратната страна: Цветно композиционно решение на приказката „Косе Босе”. 
Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ” и „КОСЕ БОСЕ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Васил Попов 

Технически параметри 

Номинална стойност: 5 лева 

Година на емисия: 2011 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 500/1000 с нанесено оцветяване 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 6000 

419. 20 ЛЕВА, 2011 г. БЪЛГАРСКА ИКОНОГРАФИЯ • БОГОРОДИЦА ПЪТЕВОДИТЕЛКА 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, 
изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната 
стойност „20 ЛЕВА” и годината на емисия „2011”. 

Описание на обратната страна: Фрагмент от созополската икона „Св. Богородица Одигитрия” 
(ХІV–ХV век) от църквата „Св. Йоан Богослов”, и надпис „СВ. БОГОРОДИЦА 
ПЪТЕВОДИТЕЛКА”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Иван Тодоров и Тодор Варджиев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 20 лева 

Година на емисия: 2011 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: злато 999/1000 

Тегло: 1.55 г 

Диаметър: 13.92 мм 

Тираж: 6000 

420. 2 ЛЕВА, 2012 г. БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ • 125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМЧО 
ДЕБЕЛЯНОВ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, 
изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, годината на 
емисия „2012” и номиналната стойност на монетата „2 ЛЕВА”. 
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Описание на обратната страна: Изображение на поета Димчо Дебелянов, вдясно от него част от 
стиха: „Да се завърнеш в бащината къща...” и надпис „125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Ваня Димитрова 

Технически параметри 

Номинална стойност: 2 лева 

Година на емисия: 2012 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: мед 999/1000 

Тегло: 16.4 г 

Диаметър: 34.2 мм 

Тираж: 5000 

Коментар: Един от най-нежните лирици в българската поезия, Димчо Дебелянов, е роден през 1886 
г. в Копривщица. Семейството живее за кратко в Пловдив, а в началото на XX в. се премества в 
София, където Дебелянов публикува първите си стихотворения в списанията „Съвременност” и 
„Българска сбирка”. Въпреки тягостното си битие на дребен чиновник, младият поет израства твор-
чески в приятелския кръг на Николай Лилиев, Христо Ясенов, Людмил Стоянов и Димитър Под-
вързачов, с когото през 1910 г. издава първата антология на българската поезия, „Българска антоло-
гия. Нашата поезия от Вазов насам”. В периода от 1910 г. до смъртта си през 1916 г. като доброво-
лец-командир на рота по време на Първата световна война, Дебелянов създава най-емблематичните 
си поетични творби, отразяващи както дълбоката чувствителност на неговата душа, така и трагич-
ния драматизъм на времето, в което живее. 

 

421. 10 ЛЕВА, 2012 г. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, 
изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната 
стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисия „2012”. 

Описание на обратната страна: Изображение на Чудните мостове и надпис околовръст: 
„ПРИРОДЕН ФЕНОМЕН ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Пламен Чернев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2012 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 4000 

 

422. 10 ЛЕВА, 2012 г. 250 ГОДИНИ „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА” 
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Описание на лицевата страна: Стилизираната корица на първия препис на „История 
славянобългарска”, а под нея – емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана 
върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност 
„10 ЛЕВА” и годината на емисия „2012”. 

Описание на обратната срана: Стилизирано изображение на Историята, печата на Паисий 
Хилендарски, подписа му и известен цитат от „История славянобългарска”. Околовръст е изписано 
„250 ГОДИНИ·ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Елена Тодорова и Тодор Тодоров 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2012 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 с нанесено частично позлатяване 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 4000 

423. 5 ЛЕВА, 2012 г. БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ • МОМЧЕ И ВЯТЪР 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, 
изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната 
стойност „5 ЛЕВА” и годината на емисия „2012”. 

Описание на обратната страна: Цветно композиционно решение на приказката „Момче и вятър”. 
Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ” и „МОМЧЕ И ВЯТЪР”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България  

Автор на художествения проект: Евгения Цанкова 

Технически параметри  

Номинална стойност: 5 лв. 

Година на емисия: 2012 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 500/1000 с нанесено оцветяване 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 4000 

424. 100 ЛЕВА, 2012 г. БЪЛГАРСКА ИКОНОГРАФИЯ • СВ. ПЕТКА БЪЛГАРСКА 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, 
изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната 
стойност „100 ЛЕВА” и годината на емисия „2012”. 

Описание на обратната страна: Фрагмент от икона на Св. Петка Българска. Околовръст е изписано 
„СВ. ПЕТКА БЪЛГАРСКА”, а от двете страни на изображението на светицата е изписано името й 
на черковнославянски език. 
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Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Ваня Димитрова 

Технически параметри 

Номинална стойност: 100 лева 

Година на емисия: 2012 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: злато 999/1000 

Тегло: 8.64 г 

Диаметър: 24 мм 

Тираж: 2500 

 

425. 10 ЛЕВА, 2013 г. СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ • ЦАР САМУИЛ 

Описание на лицевата страна: В позлатен медальон е изобразена пластична интерпретация на 
средновековна миниатюра – смъртта на цар Самуил. Отдолу са емблемата на Българската народна 
банка с годината „1879”, изписана върху лентата, номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на 
емисия „2013”. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Във вътрешен кръг, отделен със зрънчест пръстен, е изобразена 
сцена от средновековна миниатюра – битка между българската и ромейската войска. Околовръст по 
външния пръстен е изписано „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ” и „ЦАР 
САМУИЛ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Иван Тодоров, Тодор Тодоров, Георги Тодоров 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2013 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 с нанесено частично 
позлатяване 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 4000 

Коментар: Цар Самуил е български владетел от династията на Комитопулите, управлявал в периода 
997-1014 г. Царуването му е белязано от неспирни бойни действия на различни фронтове срещу 
Византия, Унгария и Сърбия, както и от династични бракове, които целят временно стабилизиране 
на ситуацията в българските земи. Усилията на Самуил, обаче, се увенчават с временни успехи. 
Краят на живота му настъпва след едно от най-трагичните събития в българската история – ослепя-
ването на пленените в битката при с. Ключ около 15 000 български войници от византийския импе-
ратор Василий II, наречен заради това свое деяние „Българоубиец”. Само четири години след 
смъртта на цар Самуил настъпва краят на Първото българско царство, което остава под византийска 
власт до 1185 г. 

 

426. 100 ЛЕВА, 2013 г. БЪЛГАРСКА ИКОНОГРАФИЯ • СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА 
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Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, 
изписана върху лентата; номиналната стойност „100 ЛЕВА” и годината на емисия „2013”. 
Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Във вътрешен кръг, отделен с пръстен, е изобразена авторска 
интерпретация на изображения на Св. Св. Константин и Елена от стенопис в Кремиковския 
манастир. Околовръст по външния пръстен е изписано „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Михаела Каменова 

Технически параметри 

Номинална стойност: 100 лева 

Година на емисия: 2013 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: злато 999/1000 

Тегло: 8.64 г 

Диаметър: 24 мм 

Тираж: 2000 

427. 10 ЛЕВА, 2013 г. 110 ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ 

Описание на лицевата страна: Стилизиран детайл от знамето на Костурската чета, представляващ 
вписани във венец две женски фигури, развяващи общо знаме, а в краката им лъв. Околовръст са 
изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „10 ЛЕВА”, годината на 
емисия „2013” и е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана 
върху лентата. 

Описание на обратната страна: Камбана, символизираща пробуждането и новината, с изписана 
върху нея година „1903”. Околовръст е изписано „110 ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКО-
ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Иван Тодоров, Тодор Тодоров и Георги Тодоров 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2013 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро, проба 925/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

428. 2 ЛЕВА, 2013 г. БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ • 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЗЛАТЮ 
БОЯДЖИЕВ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, 
изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната 
стойност „2 ЛЕВА” и годината на емисия „2013”. 
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Описание на обратната страна: Художникът Златю Бояджиев на фона на палитра, както и надпис 
околовръст „110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Ваня Димитрова 

Технически параметри 

Номинална стойност: 2 лева 

Година на емисия: 2013 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: мед, проба 999/1000 

Тегло: 16.4 г 

Диаметър: 34.2 мм 

Тираж: 4000 

Коментар: Златю Бояджиев (1903-1976) е един от най-самобитните български художници. След 
завършване на Художествената академия в София, заедно с художниците Васил Бараков и Давид 
Перец, формира легендарната група „Бараците”. Творчеството му се разделя на два периода: преди 
инсулта през 1951 г., който води до парализа на дясната част на тялото му и след него. Творбите му 
от първия период са в неокласически стил, повлияни от импресионизма, докато по-късните му кар-
тини, рисувани с лявата ръка, са експресивни, драматични, с гротескова образност. Художникът 
организира самостоятелни изложби в София и Пловдив, като голяма част от платната му са изло-
жени в къщата-музей в Пловдив, където живее и твори. 

 

429. 10 ЛЕВА, 2013 г. БЪЛГАРСКИ ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ • БАЧКОВСКИ МАНАСТИР 

Описание на лицевата страна: Вляво – реплика на чудотворната икона „Богородица умиление” от 
Бачковския манастир; вдясно – номиналната стойност „10 ЛЕВА”, годината на емисия „2013”, 
емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху лентата; в полукръг – надпис 
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Бачковският манастир, два ангела с икона на Богородица от 
стенописа над манастирската порта и околовръст – надпис „БАЧКОВСКИ МАНАСТИР · УСПЕНИЕ 
БОГОРОДИЧНО”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Евгения Цанкова и Пламен Чернев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2013 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро, проба 925/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

Коментар: Бачковският манастир „Успение Богородично” е ставропигиален манастир, втори по го-
лемина в България след Рилската света обител. Основан е през 1083 г. от братята Бакуриани, с гру-
зински произход, видни военачалници на византийския император Алексий I Комнин. Първона-
чално обителта се развива като център и книжовна школа на грузинското братство. От този период 
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датират запазената сграда на Костницата, чиято живопис е сред най-ценните произведения от епо-
хата на Комнините, и църквата „Св. Архангели”. През XIV в. Станимашката (Асеновградската) об-
ласт преминава в пределите на България и манастирът се ползва с покровителството на българските 
царе. В манастира постепенно се заселват български монаси, а през 1869 г. е създадено и килийно 
училище. През 1894 г. обителта преминава под юрисдикцията на Българската екзархия. Най-голя-
мата светиня на Бачковския манастир е чудотворната икона на Пресвета Богородица. 

430. 2 ЛЕВА, 2013 г. БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ • 90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АПОСТОЛ 
КАРАМИТЕВ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, 
изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната 
стойност „2 ЛЕВА” и годината на емисия „2013”. 

Описание на обратната страна: Актьорът Апостол Карамитев, както и надпис околовръст „90 
ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Бисер Недялков 

Технически параметри 

Номинална стойност: 2 лева 

Година на емисия: 2013 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: мед, проба 999/1000 

Тегло: 16.4 г 

Диаметър: 34.2 мм 

Тираж: 3000 

Коментар: Апостол Карамитев (1923-1973) е един от най-емблематичните български актьори. Съз-
дава редица незабравими роли в народния театър „Иван Вазов” – Ромео в „Ромео и Жулиета“, мар-
киз Поза в „Дон Карлос“, Христофоров във „В полите на Витоша” и мн. др. Звездата му в киното 
изгрява във филма „Утро над родината” през 1951 г. Следват множество, наситени с дълбока емо-
ционалност, образи в ленти, превърнали се в легенда за българското кино: дякон Викентий в „Под 
игото“, Радосвет/Радослав в „Любимец №13“, Апостол в „Специалист по всичко“, вуйчо Георги в 
„Рицар без броня” и последната му роля на цар Йоан Асен във филма „Сватбите на Йоан Асен“, 
чиито снимки не успява да завърши. Преподавател по актьорско майсторство и режисура за драма-
тичен театър във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов” (сега НАТФИЗ). 

431. 10 ЛЕВА, 2014 г. БЪЛГАРСКИ ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ • ТРОЯНСКИ МАНАСТИР 

Описание на лицевата страна: Иконата „Богородица троеручица”, съхранявана в Троянския 
манастир; вдясно едно под друго са изписани номиналната стойност на монетата „10 ЛЕВА”, 
емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху лентата, а перпeндикулярно под 
тях е годината на емисия „2014”; в полукръг надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” 

Описание на обратната страна: Комплексът на Троянския манастир и в полукръг надписи 
„ТРОЯНСКИ МАНАСТИР” и „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 
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Автор на художествения проект: Стефан Иванов 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2014 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

Коментар: Троянският манастир „Успение Богородично” е ставропигиален манастир, пряко под-
чинен на Светия Синод на Българската православна църква. Основан е не по-късно от края на XVI 
в. и представлява третата по големина в България манастирска обител след Рилския и Бачковския 
манастири. В началото на XVIII в. манастирът се разраства и засилва икономически, в него започва 
да функционира килийно училище, което става все по-известно. В манастира Васил Левски основава 
частен революционен комитет. Наред със забележителните за времето си двуетажни и триетажни 
жилищни корпуси и пететажната манастирска кула със звънарница, със стенописите на Захарий 
Зограф, изключителна ценност представлява чудотворната икона на „Св. Богородица Троеручица“, 
копие на стара чудотворна икона от Хилендарския Атонски манастир от XIV в. 

 

432. 100 ЛЕВА, 2014 г. БЪЛГАРСКА ИКОНОГРАФИЯ • СВ. ПРОРОК ИЛИЯ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на БНБ с годината „1879” върху лентата; номиналната 
стойност „100 ЛЕВА” и годината на емисията „2014”; околовръст има надпис „БЪЛГАРСКА 
НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Св. Пророк Илия в небесната му колесница; под него в полукръг 
има надпис „СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Стефан Иванов 

Технически параметри 

Номинална стойност: 100 лева 

Година на емисия: 2014 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: злато 999/1000 

Тегло: 8.64 г 

Диаметър: 24 мм 

Тираж: 2000 

 

433. 10 ЛЕВА, 2014 г. СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ • ЦАР СИМЕОН 
ВЕЛИКИ 

Описание на лицевата страна: В позлатен медальон са изобразени Златната църква във Велики 
Преслав, лъв и грифон. Отдолу са номиналната стойност „10 ЛЕВА” и емблемата на Българската 
народна банка с годината „1879” върху лентата. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА 
БАНКА” и годината на емисията „2014”. 

Описание на обратната страна: Изображение на цар Симеон Велики, отделено със зрънчест 
пръстен – детайл от стъклопис в БНБ. Околовръст по външния пръстен е изписано 
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„СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ” и „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Ваня Димитрова 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2014 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 с нанесено частично позлатяване 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

Коментар: Управлението на цар Симеон I Велики (893-927) бележи своеобразен връх в развитието 
на Първото българско царство. Високообразованият в столицата на Византия, Константинопол, вла-
детел води успешни военни действия срещу Византия, маджарите и Сърбия, в резултат на които 
границите на България опират до три морета – Бяло, Адриатическо и Черно. Страната бележи най-
голямото териториално разширение в цялата си история. 

Симеон продължава успешно и политиката на баща си, княз Борис I, за утвърждаване и разпостра-
нение на християнството и славянската култура в българските земи. По негово време Българската 
църква придобива статут на патриаршия. Той приема в страната учениците на Кирил и Методий, 
които развиват активна просветителска дейност в книжовните школи в столицата Преслав и в Ох-
рид, като в края на IX в. в Преславската школа е създадена и новата азбука – кирилицата. По това 
време се създават и първите оригинални богословски и светски книги, които бележат началото на 
средновековната българската литература. Симеон Велики превръща новата българска столица 
Преслав в значителен религиозен и духовен център, в символ на мощта и разцвета на българското 
царство. Заради многобройните, забележителни със своята архитектура и вътрешно оформление, 
църкви, манастири и внушителен царски дворец, съвременниците я сравняват с Константинопол. 
Неслучайно, управлението на цар Симеон I, известен с прозвището „Велики“, е наречено „Златен 
век” за българската държавност и култура. 

434. 2 ЛЕВА, 2015 Г. 

Описание на лицевата страна: В центъра на вътрешния кръг е обозначена номиналната стойност 
с цифрата „2“, набраздена с линии. По периферията са изобразени графични елементи от пресечени 
линии, разположени и във вътрешния кръг, и по външния пръстен. В долната част на монетата е 
изписан текстът „ЛЕВA”. Буквите започват от външния пръстен и навлизат във вътрешния кръг. Го-
дината на емисията, „2015“, е разположена върху външния пръстен, вдясно от текста „ЛЕВA”. 

Описание на обратната страна: Във вътрешния кръг е разположен стилизиран образ на Паисий 
Хилендарски и са изписани годините „1722–1773”. Върху външния пръстен – текстовете „ПАИСИЙ 
ХИЛЕНДАРСКИ” и „БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на гурта: редуващи се назъбени и гладки сектори 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Ваня Димитрова 

Технически параметри 

Номинална стойност: 2 лева 

Година на емисия: 2015 г. 

Метал: двукомпонентна монета; вътрешен кръг от сплав със златист цвят – CuNiZn, външен пръстен 
от сплав със сребрист цвят - CuNi 
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Тегло: 9 г 

Диаметър: 26.5 мм 

 

435. 10 ЛЕВА, 2015 г. 100 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО КИНО 

Описание на лицевата страна: Във вградения медальон е изобразена ролка с филмова лента, 
развиваща се извън медальона. Отдолу са номиналната стойност „10 ЛЕВА” и емблемата на БНБ с 
годината „1879” върху лентата. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и 
годината на емисията „2015”. 

Описание на обратната страна: Стара кинокамера, а върху вградения медальон има надпис „100 
ГОДИНИ“, в който нулите представляват филмови ролки. Околовръст отдолу е изписано 
„БЪЛГАРСКО КИНО”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Пламен Чернев и Евгения Цанкова 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2015 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 с вграден медальон от сребро 
с оксидация 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

 

436. 10 ЛЕВА, 2015 г. 100 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО САМОЛЕТОСТРОЕНЕ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху 
лентата, околовръст надписи „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „10 ЛЕВА” 
и годината на емисията „2015”. 

Описание на обратната страна: Първият български моторен самолет – биплан, конструиран от 
Асен Йорданов, околовръст надпис „БЪЛГАРСКО САМОЛЕТОСТРОЕНЕ” и „100 ГОДИНИ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Стефан Иванов 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2015 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 
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437. 10 ЛЕВА, 2015 г. 130 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху 
лентата, околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, а отдолу номиналната стойност „10 
ЛЕВА” и годината на емисията „2015”. 

Описание на обратната страна: Участници в Българския таен централен революционен комитет, 
а отдолу в позлатен кръг са лъвчето от знамето на Голямоконарската чета и девизът 
„СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА”. Околовръст е изписано „130 ГОДИНИ ОТ 
СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Иван Чолаков и Симеон Кръстев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2015 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000  
с нанесено частично позлатяване 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

Коментар: Това е най-новата монета, посветена на едно от най-важните, повратни събития в съвре-
менната история на България. Преди това емисии, посветени на Съединението на България има през 
2010, 1995 и 1981 г. като част от юбилейната монетна програма „1300 години България”. 

438. 100 ЛЕВА, 2015 г. БЪЛГАРСКА ИКОНОГРАФИЯ • СВЕТИ МИНА 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху 
лентата, околовръст с надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, а отдолу номиналната стойност 
„100 ЛЕВА” и годината на емисията „2015”. 

Описание на обратната страна: Каноничен образ на Св. Мина на кон в пустинята край гр. Котуан, 
околовръст с надпис „СВЕТИ МИНА”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Петър Чернев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 100 лева 

Година на емисия: 2015 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: злато 999/1000 

Тегло: 8.64 г 

Диаметър: 24 мм 

Тираж: 2000 
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439. 10 ЛЕВА, 2016 г. 140 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 

Описание на лицевата страна: В горната част е изобразен Поибренският кръст с надпис 
околовръст „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”; в долната част надписът „10 ЛЕВА” е разделен с 
емблемата на БНБ (с годината „1879” върху лентата), а под него е годината на емисията „2016”. 

Описание на обратната страна: Хвърковатата чета на Бенковски върху контурно изписаната 
година „1876” с надпис околовръст „140 години от Априлското въстание”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Елена Тодорова и Тодор Тодоров 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2016 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

Коментар: Това е най-новата монета, посветена на 
едно от най-важните събития в историята на българите, довело до тяхното освобождение от осман-
ско иго. Преди това три емисии, посветени на Априлското въстание има през 1976 г. като две от 
монетите изобразяват Райна Княгиня и Боримечката. 

 

440. 2 ЛЕВА, 2016 г. БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ • 150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕНЧО 
СЛАВЕЙКОВ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на БНБ с годината „1879” върху лентата; горе 
околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а в долната част – „2 ЛЕВА” и годината на 
емисията „2016”. 

Описание на обратната страна: Поетът Пенчо Славейков, неговият подпис, както и вляво 
околовръст в два реда надпис „150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Пламен Чернев с използване на елемент от съвместен проект на 
Евгения Цанкова и Пламен Чернев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 2 лева 

Година на емисия: 2016 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: мед 999/1000 

Тегло: 16.4 г 

Диаметър: 34.2 мм 

Тираж: 2000 

Коментар: Пенчо Славейков (1866-1912) е български поет и общественик, син на поета и политик 
Петко Р. Славейков, от когото наследява поетичната дарба и активната гражданска позиция. Като 
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много други български семейства по онова време, Славейкови се местят често и живеят последо-
вателно в Трявна, Стара Загора, Велико Търново, Сливен, Пловдив и София. След нещастен слу-
чай през 1884 г. младият Славейков заболява тежко и въпреки продължителното лечение в Бълга-
рия и в чужбина, последствия за здравето му остават за цял живот. През 1892 г. заминава да следва 
философия в Лайпциг, откъдето сътрудничи активно на сп. „Мисъл” и „Българска сбирка”. Там 
създава поемите „Ралица“, „Бойко“, „Неразделни“, пише първите глави на епопеята „Кървава пе-
сен” и много от миниатюрите в „Сън за щастие”. През 1898 г. се завръща в България, където е 
назначен за учител в Софийската мъжка гимназия и командирован в Народната библиотека. Заема 
последователно постовете на поддиректор и директор (1901-1911) на Народната библиотека и на 
директор на Народния театър (1908-1909). Пенчо Славейков е в центъра на литературния кръг 
„Мисъл“, сътрудничи на д-р Кръстев в редактирането на едноименното списание. Заради актив-
ната си позиция на ерудиран и талантлив ръководител, славянофил и демократ, често влиза в кон-
фликти с тогавашната власт и напуска заеманите постове или бива уволняван. След поредното 
унижение напуска страната и живее с любимата си спътница Мара Белчева в Швейцария и Италия, 
където умира през май 1912 г. Предложен е от шведския проф. Йенсен, преводач на неговите 
творби, за Нобелова награда, но поради преждевременната смърт на Славейков, предложението 
не е разгледано от Нобеловия комитет. 

441. 10 ЛЕВА, 2016, 150 ГОДИНИ ПЪРВА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ В БЪЛГАРИЯ: РУСЕ – 
ВАРНА 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху 
лентата, околовръст надписи „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и годината на емисията „2016“, а 
между тях – „10 ЛЕВА” . 

Описание на обратната страна: Влакова композиция и околовръст надписи „150 ГОДИНИ” и на 
два реда „ПЪРВА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ В БЪЛГАРИЯ” и „РУСЕ – ВАРНА”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Тодор Тодоров 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2016 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

442. 10 ЛЕВА, 2016, СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 

Описание на лицевата страна: В горната част в позлатен участък има стилизирано изображение 
на църква, под нея годината на емисията „2016” и номиналната стойност „10 ЛЕВА“, околовръст 
надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, а отдолу емблемата на Българската народна банка с 
годината „1879” върху лентата. 

Описание на обратната страна: Канонично изображение на Св. Климент Охридски и надпис „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”. 

Описание на гурта: гладък 
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Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Елена Тодорова и Тодор Тодоров 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2016 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 с нанесено частично позлатяване 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

 

443. 100 ЛЕВА, 2016 г. ЕКЗАРХ АНТИМ I 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху 
лентата, а околовръст – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „100 
ЛЕВА” и годината на емисията „2016”. 

Описание на обратната страна: Изображение на Екзарх Антим I, отгоре стои надпис „ЕКЗАРХ 
АНТИМ I“, а вдясно са изписани годините на раждането и смъртта му. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Пламен Чернев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 100 лева 

Година на емисия: 2016 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: злато 999/1000 

Тегло: 8.64 г 

Диаметър: 24 мм 

Тираж: 2000 

Коментар: Екзарх Антим I (1816-1888) е виден български духовник, избран през 1872 г. за първи 
екзарх на самостоятелната Българска екзархия. Завършва Духовната семинария на Вселенската пат-
риаршия на о-в Халки (Турция) и Духовната академия в Москва. Назначаван е за ректор на Халкин-
ската богословска школа, за Преславски и Видински митрополит. Навсякъде работи активно срещу 
униатската пропаганда и за културно-просветното издигане на българите преди Освобождението. 
След Априлското въстание през 1876 г. запознава чуждите дипломати в Цариград с турските жес-
токости по време на неговото потушаване. По настояване на Високата порта е освободен от поста 
на екзарх и изпратен на заточение, откъдето се завръща след общата амнистия през март 1878 г. 
Антим I председателства Учредителното събрание и I Велико народно събрание през 1879 г. 

 

444. 100 ЛЕВА, 2017 г. БЪЛГАРСКА ИКОНОГРАФИЯ • БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху 
лентата; околовръст: надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”; номиналната стойност „100 
ЛЕВА” и годината на емисията „2017”. 

Описание на обратната страна: Канонично изображение на Богородица и Архангел Гавриил, 
съобщаващ й благата вест за светото зачатие; отгоре стои надпис „БЛАГОВЕЩЕНИЕ”. 
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Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Пламен Чернев и Преслав Чернев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 100 лева 

Година на емисия: 2017 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: злато 999/1000 

Тегло: 8.64 г 

Диаметър: 24 мм 

Тираж: 2000 

Коментар: Благовещение е един от постоянните празници в църковния календар, отбелязва се всяка 
година на 25 март. На този ден Архангел Гавриил съобщава на Дева Мария благата вест, че ще роди 
непорочно заченат син – Спасителя на човечеството, сина Божий Иисус Христос. В народната тра-
диция празникът се свързва със смяната на сезоните, с прехода от зима към пролет и е наричан 
Благовец или Кукувден. 

445. 10 ЛЕВА, 2017 г. СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ • ХАН ТЕРВЕЛ 
Описание на лицевата страна: В позлатен медальон е изобразен печат на хан Тервел. Отдолу са 
номиналната стойност „10 ЛЕВА“, емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху 
лентата и годината на емисия на монетата „2017”. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА 
БАНКА”. 
Описание на обратната страна: Изображение на хан Тервел, предвождащ българската войска, 
отделено със зрънчест пръстен. Околовръст по външния пръстен е изписано „СРЕДНОВЕКОВНИ 
БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ” и „ХАН ТЕРВЕЛ”. 
Описание на гурта: гладък 
Монетен двор: София, България 
Автори на художествения проект: Елена Тодорова и Тодор Тодоров 
Технически параметри 
Номинална стойност: 10 лева 
Година на емисия: 2017 г. 
Качество: мат-гланц, висше 
Метал: сребро 925/1000 с нанесено частично позлатяване 
Тегло: 23.33 г 
Диаметър: 38.61 мм 
Тираж: 3000 
Коментар: Според Именника на българските ханове хан Тервел е вторият български владетел 
от рода Дуло след хан Аспарух. Управлява в периода 700-721 г. Заради помощта, оказана на 
детронирания византийски император Юстиниан II Ринотмет да се върне на престола, през 705 
г. получава титлата „кесар” – огромно признание за българския владетел, случай без прецедент 
във византийската история; пари, скъпоценни дарове и областта Загоре. Това е първото терито-
риално разширение на Българската държава на юг от Стара планина. Хан Тервел сключва дого-
вор с новия византийски император Теодосий III за мир и сътрудничество, който включва и 
икономическа клауза. Този договор се приема за първата регулация на междудържавни търгов-
ски отношения в средновековна Европа. Върховният период в управлението на хан Тервел нас-
тъпва през 717-718 г., по време на третата арабска обсада на Константинопол. Победата на бъл-
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гарската войска, предвождана от хана, над армията на Арабския халифат, спира ислямската ин-
вазия от изток и запазва, както културно-историческото наследство на античната гръко-римска 
цивилизация, така и зараждащата се средновековна християнска цивилизация в Европа. Това 
събитие остава най-широко отразения момент от българската история в световните хроники, 
което неизменно присъства в аналите на арабски, византийски и западни писатели до XVI в.  
 
446. 2 ЛЕВА, 2017 г. БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ • 140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕЛИН 
ПЕЛИН 
Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху 
лентата и околовръст надписи: горе – „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а в долната част – 
годината на емисията „2017” и номиналната стойност „2 ЛЕВА”. 
Описание на обратната страна: Изображение на писателя Елин Пелин, върху което долу 
ръкописно е изписано „Елинъ Пелинъ”; горе околовръст е разположен надпис „140 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ЕЛИН ПЕЛИН”. 
Описание на гурта: гладък 
Монетен двор: София, България 
Автори на художествения проект: Пламен Чернев и Преслав Чернев 
Технически параметри 
Номинална стойност: 2 лева 
Година на емисия: 2017 г. 
Качество: мат-гланц, висше 
Метал: мед 999/1000 
Тегло: 16.4 г 
Диаметър: 34.2 мм 
Тираж: 2000 
Коментар: Елин Пелин (1877-1949), псевдоним на Димитър Иванов Стоянов, е известен български 
писател, наричан „певец на българското село“, въпреки че творчеството му е изключително разно-
образно и многопластово. Повестите му „Нечиста сила” и „Гераците” се нареждат сред шедьоврите 
на българската литература. В много от разказите му като „Косачи“, „Андрешко“, „На браздата“, „По 
жътва“, „Задушница“, „Сиромашка радост“, „Ветрената мелница“, „Мечтатели“, пресъздадените съ-
бития и образи излизат далеч извън пределите на селото, навлизат в дълбочините на човешката ду-
шевност, издигат се над грубостта на живота, бедността и грозотата. Богато е и хумористичното 
творчество на Елин Пелин, събрано в сборника „Пижо и Пендо“, а между многобройните му творби 
за деца в поезия и проза се откроява романът в две части „Ян Бибиян“, който е първият български 
фантастичен роман. Писателят издава сп. „Селска разговорка“, тясно свързан е, както с кръга около 
сп. „Летописи” с редактор Константин Величков, така и с интелектуалците, списващи хумористич-
ния вестник „Българан“: Александър Божинов, Александър Балабанов, Андрей Протич, Сава Огня-
нов. Елин Пелин работи в Университетската и в Народната библиотека, а от 1924 г. до пенсионира-
нето си през 1944 г. е първи уредник на къщата-музей „Иван Вазов” в София.  
 

447. 10 ЛЕВА, 2017 г. БЪЛГАРСКИ ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ • РИЛСКИ МАНАСТИР 

Описание на лицевата страна: Отляво – каноничен образ на Св. Иван Рилски и надпис „Св. Иван 
Рилски”; отдясно – номиналната стойност „10 ЛЕВА“, под нея – емблемата на БНБ с годината „1879” 
върху лентата, а по-долу перпендикулярно – годината на емисията „2017”. В полукръг вдясно – 
надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Манастирският комплекс на Рилския манастир, а в полукръг долу 
– надпис „РИЛСКИ МАНАСТИР”. 
Описание на гурта: гладък 
Монетен двор: София, България 
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Автор на художествения проект: Стефан Иванов 
Технически параметри 
Номинална стойност: 10 лева 
Година на емисия: 2017 г. 
Качество: мат-гланц, висше 
Метал: сребро 925/1000 
Тегло: 23.33 г 
Диаметър: 38.61 мм 
Тираж: 3000 
Коментар: Това е втората емисия, посветена на най-големия манастир в България. Първата е 
емитирана по повод 1300-годишнината на България, отбелязана през 1981 г. 

448. 10 ЛЕВА, 2017 г. 150 ГОДИНИ ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА МОСТА НА КОЛЮ ФИЧЕТО 
КРАЙ БЯЛА 
Описание на лицевата страна на монетата: Горе – детайл от украсата на моста; долу околовръст надпис 
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, вляво емблемата на Българската народна банка с годината „1879” 
върху лентата, вдясно на два реда „10 ЛЕВА“, най-долу – годината на емисията „2017”. 
Описание на обратната страна: Изображение на моста, горе околовръст надпис на два реда „150 
ГОДИНИ ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА МОСТА КРАЙ БЯЛА”. 
Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Ваня Димитрова-Хаджигаева 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2017 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

449. 10 ЛЕВА, 2018 г. БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ, 2018 Г. 

Описание на лицевата страна: В позлатения вътрешен кръг има емблемата на Българската народна 
банка с годината „1879” върху лентата; под нея на два реда – номиналната стойност „10 ЛЕВА”; 
околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и годината на емисията „2018”. 

Описание на обратната страна: В позлатения кръг има логото на Българското председателство; 
околовръст надписи „Българско председателство на Съвета на ЕС” и „eu2018bg”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: 
Колектив от „Монетен двор” ЕАД 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 
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Година на емисия: 2018 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 999/1000 с нанесено позлатяване върху вътрешния кръг от двете страни на монетата 

Тегло: 20.00 г 

Диаметър: 40.00 мм 

Тираж: 3000 

Коментар: Това е една от двете емисии в съвременното българско монетосечене, чиито екземпляри 
не са разпространявани официално от търговските банки. Другата е посветена на 60-годишнината 
от спасяването на българските евреи и е емитирана през 2003 г. 

 
450. 2 ЛЕВА, 2018 Г. 

Описание на лицевата страна: В центъра на вътрешния кръг е обозначена номиналната стойност 
с цифрата „2“, набраздена с линии. По периферията са изобразени графични елементи от пресечени 
линии, разположени и във вътрешния кръг, и по външния пръстен. В долната част на монетата е 
изписан текстът „ЛЕВA”. Буквите започват от външния пръстен и навлизат във вътрешния кръг. Го-
дината на емисията, „2018“, е разположена върху външния пръстен, вдясно от текста „ЛЕВA”. 

Описание на обратната страна: Във вътрешния кръг е разположено логото на Българското пред-
седателство на Съвета на ЕС 2018; околовръст надписи „Българско председателство на Съвета на 
ЕС” и „eu2018bg”. 

Описание на гурта: редуващи се назъбени и гладки сектори 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект:  
Ваня Димитрова и колектив от „Монетен двор” ЕАД 

Технически параметри 

Номинална стойност: 2 лева 

Година на емисия: 2018 г. 

Метал: двукомпонентна монета; вътрешен кръг от сплав със златист цвят – CuNiZn, външен пръстен 
от сплав със сребрист цвят - CuNi 

Тегло: 9 г 

Диаметър: 26.5 мм 

 

451. 10 ЛЕВА, 2018 г. 140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху 
лентата, над нея – годината на емисията „2018” и околовръст надписи: горе „БЪЛГАРСКА 
НАРОДНА БАНКА“, долу на два реда номиналната стойност „10 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Изображение на български опълченци в битка и околовръст 
надпис „140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект:  
Елена Тодорова и Тодор Тодоров 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2018 г. 
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Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3500 

Коментар: Темата за Освобождението на България от османско иго е широко застъпена в 
съвременното българско монетосечене. В хронологичен ред, това е последната емисия, посветена на 
този ключов момент в историята ни. Преди това монети на тази тема са емитирани през 2008, 1998, 
1988, 1981 (като част от серията „1300 г. България“), 1978 и 1969 г. 

452. 10 ЛЕВА, 2018 г. СТАРИЯТ БРЯСТ В СЛИВЕН 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху 
лентата. Околовръст надписи: горе „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, долу - година на емисията 
„2018” и номиналната стойност „10 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Изображение на Стария бряст в Сливен и околовръст надпис 
„СТАРИЯТ БРЯСТ – ХИЛЯДОЛЕТЕН СИМВОЛ НА СЛИВЕН”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Пламен Чернев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2018 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

453. 10 ЛЕВА, 2018 г. СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ • ЦАР ИВАН АСЕН II 

Описание на лицевата страна: В позлатен медальон e изобразен печат на цар Иван Асен II. Отдолу 
са номиналната стойност „10 ЛЕВА“, емблемата на БНБ с годината „1879” върху лентата и годината 
на емисията „2018”. Околовръст горе е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. 

Описание на обратната страна: Изображение на конница, предвождана от цар Иван Асен II, носещ 
на копието си нарушения мирен договор, отделено със зрънчест пръстен. Околовръст по външния 
пръстен е изписано „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ” и „ЦАР ИВАН АСЕН II”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: 
Елена Тодорова и Тодор Тодоров 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2018 г. 

Качество: мат-гланц, висше 
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Метал: сребро 925/1000 с нанесено частично позлатяване 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

Коментар: Монети, посветени на този велик български владетел, са сечени и през 1981 г. като част 
от юбилейните емисии „1300 години България“, от сребро и от медно-никелова сплав. 

 

454. 100 ЛЕВА, 2018 г. БЪЛГАРСКА ИКОНОГРАФИЯ • СВ. ПЪРВОМЪЧЕНИК СТЕФАН 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху 
лентата; околовръст: надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „100 
ЛЕВА” и годината на емисията „2018”. 

Описание на обратната страна: Канонично изображение на Свети Стефан, а около него надпис 
„СВ.ПМЧК СТЕФАН”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Пламен Чернев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 100 лева 

Година на емисия: 2018 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: злато 999/1000 

Тегло: 8.64 г 

Диаметър: 24 мм 

Тираж: 2000 

 

455. 10 ЛЕВА, 2019 г. ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 

Описание на лицевата страна: Емблемата на БНБ с годината „1879” върху лентата; околовръст 
има надписи: „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, годината на емисията „2019” и номиналната 
стойност „10 ЛЕВА”. 

Описание на обратната страна: Античният театър в Пловдив; околовръст има надписи: 
„ПЛОВДИВ” и „ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Пламен Чернев и Преслав Чернев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2019 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 
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456. 10 ЛЕВА, 2019 г. БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ • ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху 
лентата; околовръст – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”; номиналната стойност „10 
ЛЕВА” и годината на емисията „2019”. 

Описание на обратната страна: Евлоги и Христо Георгиеви на фона на сградата на Софийския 
университет, а над тях – надпис „ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Пламен Чернев и Преслав Чернев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2019 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 999/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

Коментар: Братята Евлоги и Христо Георгиеви са родени в Карлово в началото на XIX в. Те са едни 
от най-големите български предприемачи и несъмнено между най-богатите търговци и банкери в 
Европа през XIX в. Размерът на техните капитали, обаче, е несравним с размаха на възрожденската 
и благотворителната им дейност. Братята Георгиеви са сред основателите и ръководителите на най-
голямата и активна организация на едрата българска буржоазия, Добродетелната дружина, чиято 
основна цел е освобождението на българските земи от османско иго. Тя подпомага организационно 
и финансово революционното движение, развитието на образованието и просвещението в българс-
ките земи, както и борбата за църковна независимост. По-малкият брат, Христо, умира млад, но в 
завещанието си Евлоги Георгиев споменава заслугите му за натрупването на капитали, използвани 
по-късно в благотворителната дейност. Корона на дарителството им представлява посмъртното за-
вещание, което разпределя над 23 млн. лв., по-голямата част от които са предназначени за общест-
венополезни цели. Въпреки оспорвания и дългогодишни съдебни дела, през 1924 г. на дарената от 
братята земя в центъра на София, с техни средства започва изграждането на Софийския универси-
тет, завършен през 1934 г. И днес пред сградата на Ректората, неподвластни на времето, стоят вну-
шителните бронзови статуи на братята Евлоги и Христо Георгиеви, дело на известния скулптор Ки-
рил Шиваров. 

457. 10 ЛЕВА, 2019 г. 150 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху 
лентата; околовръст – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”; номиналната стойност „10 
ЛЕВА” и годината на емисията „2019”. 

Описание на обратната страна: Централната сграда на Българската академия на науките; 
околовръст надписи на два реда: горе „БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ“, долу „150 
ГОДИНИ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: 
Пламен Чернев и Преслав Чернев 

Технически параметри 
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Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2019 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 999/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

 

458. 10 ЛЕВА, 2019 г. БЪЛГАРСКИ ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ • ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР 

Описание на лицевата страна: В полукръг надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”; годината 
на емисията „2019“, под нея емблемата на БНБ с годината „1879” върху лентата, отдолу номиналната 
стойност „10 ЛЕВА”; вдясно каноничен образ на Св. Архангел Михаил. 

Описание на обратната страна: Манастирският комплекс на Дряновската обител. В полукръг 
отгоре има надпис „ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Михаела Каменова 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2019 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 925/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

Коментар: Дряновският манастир „Св. Архангел Михаил” е основан през XII в. по време на управ-
лението на цар Калоян. Огромната манастирска библиотека го превръща във важен център на кни-
жовността и просветата през Възраждането. През XIX в. манастирът е обновен, построени са жи-
лищни корпуси и нова църква. Дряновският манастир е важен център в подготовката на Априлското 
въстание (1876 г.) и плацдарм на ожесточено сражение между въстаническата чета на поп Харитон 
и многочислени части от османската армия. През вековете на своето съществуване, манастирът е 
многократно опожаряван и възстановяван. В съвременния си вид главният храм е осветен през 1877 
г., а през 1897 г. е издигнат паметник-костница на загиналите въстаници. 

  

459. 2 ЛЕВА, 2020 г. БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ • 125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕО 
МИЛЕВ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на БНБ с годината „1879” върху лентата; в кръг надпис 
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „2 ЛЕВА“, годината на емисията „2020”. 

Описание на обратната страна: Портрет на Гео Милев, неговият подпис; в полукръг надпис „125 
ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕО МИЛЕВ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Евгения Цанкова и Орлин Иванов 

Технически параметри 
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Номинална стойност: 2 лева 

Година на емисия: 2020 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: мед 999/1000 

Тегло: 16.40 г 

Диаметър: 34.20 мм 

Тираж: 3000 

Коментар: Гео Милев (Георги Милев Касабов) (1895-1925) е български поет и публицист, осно-
вен представител на експресионизма и модернизма в българската литература. Първите му публи-
кации са в сп. „Листопад“, а по-късно издава сп. „Везни” и „Пламък”. Статиите му, обединени под 
надслов „Грозни прози” и поемата „Септември” отразяват ужаса от драматичния за България след-
военен период (1918-1925) и жестокото потушаване на Септемврийското въстание през 1923 г. 
Активната му публицистична дейност и непримиримата му гражданска позиция, в духа на бур-
ното време, в което живее, водят до забраната на сп. „Пламък“, осъждането и безследното изчез-
ване на поета през 1925 г. 

460. 10 ЛЕВА, 2020 г. БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ • КУКЕРИ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на БНБ с годината „1879” върху лентата; в кръг надпис 
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „10 ЛЕВА“, годината на емисията 
„2020”. 

Описание на обратната страна: Трима кукери; в полукръг отгоре надпис „КУКЕРИ“, а отдолу 
„БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Ваня Димитрова-Хаджигаева 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2020 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 999/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

Коментар: Обичаят „Кукери” (наричани в различни краища на България бабугери, джамалари, 
сурати, старци, чауши и др.) се свързва с прогонването на злите духове и осигуряването на 
плодородие през новата стопанска година. Провежда се традиционно в периода на Великия пост, на 
Сирни понеделник. Кукерските обреди и танци се извършват само от мъже, маскирани и облечени 
със специални костюми. В някои части на страната кукерите са с обичайни сватбени облекла, а на 
повечето други места – с кожи, обърнати с козината навън и окачени на кръста или около врата 
чанове. Именно техният мощен звън плаши и прогонва злите сили. 
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461. 10 ЛЕВА, 2020 г. 100 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО 
СТОПАНСТВО 

Описание на лицевата страна: Емблемата на БНБ с годината „1879” върху лентата; в кръг надпис 
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „10 ЛЕВА“, годината на емисията 
„2020”. 

Описание на обратната страна: Сградата и позлатена емблема на Университета за национално и 
световно стопанство; околовръст надписи „УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО 
СТОПАНСТВО” и „100 ГОДИНИ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автор на художествения проект: Пламен Чернев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2020 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 999/1000 с нанесено частично позлатяване 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

 
462. 100 ЛЕВА, 2020 г. БЪЛГАРСКА ИКОНОГРАФИЯ • РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Описание на лицевата страна: Емблемата на БНБ с годината „1879” върху лентата; околовръст 
надпис; „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”; номиналната стойност „100 ЛЕВА“, годината на 
емисията „2020”. 

Описание на обратната страна: Библейска сцена на Рождество Христово; околовръст отгоре 
надпис „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Пламен Чернев и Преслав Чернев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 100 лева 

Година на емисия: 2020 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: злато 999/1000 

Тегло: 8.64 г 

Диаметър: 24 мм 

Тираж: 2000 

Коментар: Рождество Христово е един от най-големите празници в християнския свят, който се 
отбелязва на 25 декември по григорианския и новоюлианския календар, на 6 януари от арменската 
църква, а на 7 януари – по юлианския календар. Популярното наименование на празника е Коледа, а 
в различни диалекти се срещат още наименованията Божик или Божич. В народната традиция 
празникът се свързва с обичая „коледуване“, а символите му в съвременната епоха са коледната елха 
и размяната на подаръци в семейството и с приятели. 
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463. 10 ЛЕВА, 2021 г. БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ • 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА г. 
С. РАКОВСКИ 

Описание на лицевата страна: Емблемата на БНБ с годината „1879” върху лентата; в полукръг 
горе надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”; долу номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината 
на емисията „2021”. 

Описание на обратната страна: Бюст на г. С. Раковски; отстрани има надпис „200 ГОДИНИ”; а 
отгоре в полукръг – „ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”. 

Описание на гурта: гладък 

Монетен двор: София, България 

Автори на художествения проект: Пламен Чернев и Преслав Чернев 

Технически параметри 

Номинална стойност: 10 лева 

Година на емисия: 2021 г. 

Качество: мат-гланц, висше 

Метал: сребро 999/1000 

Тегло: 23.33 г 

Диаметър: 38.61 мм 

Тираж: 3000 

Коментар: Това е втора монетна емисия, посветена на Раковски. Първата датира от 1971 г. 

464. 10 ЛЕВА, 2021 г. БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ • НЕСТИНАРСТВО 

Описание на лицевата страна: Емблемата на БНБ с годината „1879” върху лентата; в полукръг 
горе има надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а долу – номиналната стойност „10 ЛЕВА” и 
годината на емисията „2021”. 

Описание на обратната страна: Три нестинарки (едната с икона в ръце), танцуващи върху жарава; 
в полукръг горе е разположен надпис „БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“, а долу – 
„НЕСТИНАРСТВО”. 
Описание на гурта: гладък 
Монетен двор: София, България 
Автори на художествения проект: Елена Тодорова и Тодор Тодоров 
Технически параметри 
Номинална стойност: 10 лева 
Година на емисия: 2021 г.  
Качество: мат-гланц, висше 
Метал: сребро 999/1000 
Тегло: 23.33 г 
Диаметър: 38.61 мм 
Тираж: 3000 
Коментар: Нестинарството е ритуал, свързан с почитането на Св. Св. Константин и Елена, който е 
практикуван в XIX в. в Източна Тракия, а в наши дни се изпълнява само в няколко села в Странджа 
и в Северна Гърция. Нестинарите танцуват в транс, боси върху жарава, а в ръцете си носят икони, 
кърпи и кадилници с тамян. Нестинарството е включено в Списъка на ЮНЕСКО за нематериалното 
културно наследство през 2009 г., както и в Националната представителна листа на нематериалното 
културно наследство „Живи съкровища – България”. 
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465. 10 ЛЕВА, 2021 г. 100 ГОДИНИ НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ 

Описание на лицевата страна: В средата, емблемата на БНБ с годината „1879” върху лентата; в 
полукръг горе надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”; отдолу – годината на емисията „2021” и 
номиналната стойност „10 ЛЕВА“, а под тях венец от стилизирани лаврови клонки. 

Описание на обратната страна: В средата, петолиние с ключ сол във вид на стилизирана птица и 
вляво от него надпис „100 години”; околовръст надпис „НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА 
АКАДЕМИЯ” и две стилизирани лаврови клонки. 
Описание на гурта: гладък 
Монетен двор: София, България 
Автори на художествения проект: Стоян Дечев и Мартин Йорданов 
Технически параметри 
Номинална стойност: 10 лева 
Година на емисия: 2021 г. 
Качество: мат-гланц, висше 
Метал: сребро 999/1000 
Тегло: 23.33 г 
Диаметър: 38.61 мм 
Тираж: 3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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КРАТЪК ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК 

Аверс (лат. аdversus) – лицевата страна на монета или медал. Тя е част от иконографската схема и 
художествения проект. Носи синтезирана информация: номинал, емитент, символи и пр. 

Ag (лат. argеntum) – химическият знак на среброто, съкращение от латинското му наименование. 
Означение за сребърни монети, използвано в каталозите. 

Ажио (итал. aggio) – разлика в повече (свръхстойност) на действителната над номиналната стой-
ност при обмяна на монети, банкноти и ценни книжа. 

Айналия (тур. хубав, красив) – название на османска монета. 

Акче (тур. akçe от ак, „бял") – сребърна монета, използвана като основна парична единица в Ос-
манската империя с тегло около 1 грам. Наричани са също аспри. Основна монетна единица са 
през първите векове на Османското владичество. Първите акчета са сечени по времето на сул-
тан Орхан I (1326–1359) в монетарниците на гр. Бурса, а по късно и в други градове на импе-
рията до края на XVII век. Акчето, подобно на всички видове турски монети, е без изображе-
ния, отбелязани са името на султана, титлите му и годината на възцаряването му. Три акчета 
се равняват на 1 пара, 120 акчета – на 1 куруш. По-късно курушът, замествайки акчето, става 
основната парична единица, но пък е заместен от лирата през 80-те години на XIX век. 

Александръ – название на монета от 20 златни лева в България в края на XIX в. Съответно „По-
лалександръ” е наричана монетата от 10 златни лева. 

Алой (alloy) – сплав, смес от два или повече метала. Повечето монети и бижута се произвеждат от 
А., за да се подобри здравината и износоустойчивостта на продукта. 

Алталък (корена от турски, числото „6”) – название на турска сребърна монета от 6 гроша. 

Алтън (термин от татарски произход) – средновековна златна монета в Турция. Терминът е оста-
нал в народния език и до днес като синоним на злато. 

Английски фунт – през XVII в. това е най-тежката сребърна монета в Англия. Равнява се на 20 
шилинга или на около 4 немски талера. Тежи 120 грама. 

AE – означение за бронзови, медни, месингови монети, използвано в каталозите. 

Au (aurum) – химическият знак на златото, съкращение от латинското му наименование. Означе-
ние за златни монети, използвано в каталозите. 

Бан – една стотна от румънската парична единица (вж. Лея/Леу). 

Бар (Bar) – златно кюлче/слитък, изработено според международните стандарти с тегло в унции 
или грамове и с определено златно съдържание. Виж: Кюлче. 

Бешлик (от турски „беш”, числото „5”) – название на турска сребърна монета от 5 гроша. 

Билон (френ. Billon) – метална сплав. Терминът е възникнал във Франция през XIII в. като понятие 
за недостатъчно сребърно съдържание в монетите, около и под 50%, т.е. около и под проба 500. 

Биметализъм – паричен стандарт или система, основана на използването на два метала, традици-
онно злато или сребро, а не само на един метал (монометализъм). Биметалните системи са ти-
пични за XIX век и определят съотношението в паричното обръщение на дадена национална 
територия със закон по отношение на количествата злато и сребро, използвани за отсичане на 
монети. По този начин се създава обменен курс между двата метала, както и свободен и неог-
раничен пазар на същите в съотношения, определени от закона. 

Биметални монети – монети, изработени (сглобени) от 2 метала поотделно, а не като сплав. При-
мер – днешната българска монета от 1 лев, емисия 2002 г. 

Бордюр – един от термините за обозначение на ръб или външен кант на монетата. 

Британия – латинското название на римската провинция Britannia, а също и географското название 
на Великобритания. Изобразявана е като женска фигура с древногръцки шлем, с щит с герб и 
тризъбец, седяща на брега на море или плуваща по вълните. Днес се свързва с поредица от 
модерни английски монети, например емисиите от английски златни инвестиционни монети.  
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Bullion – термин на английски език, означаващ най-общо рафинираните кюлчета или слитъци от 
злато и сребро. Понятието обхваща и златните и сребърните инвестиционни монети.  

Външен кант – термин за обозначение на ръба на монетата. Понякога се използва неофициалното 
название бордюр. 

Възпоменателна монета – монета, отсечена във връзка с конкретно събитие, годишнина, личност 
и др. Тези монети са обект на колекциониране. 

Гвинея – основна английска златна монета, отсечена за пръв път през 1663 г., съдържала чисто 
злато 7,77 г при общо тегло на монетата 8,47 г. Отсечени са монети от 5, 2, 1 и 1/2 гвинеи. 
Съществувала е до 1816 г., когато е заменена със суверен. 

Гравьорски марки – белези, оставени от гравьора при отсичането на монетните печати. Те предс-
тавляват своеобразна секретна маркировка, а в някои случаи обозначават отделните емисии.  

Гологан – народно название на медната монета от 10 стотинки, емисия 1881 година.  

Грош – популярна сребърна монета в редица държави. В Османската империя в периода 1730-
1750 г. това е основната монета, която обслужва пазара. През гроша се изчисляват налози, 
такси, глоби и др. В България думата „грош” се използва до въвеждането на лева в края на XIX 
в. В редица пословици и поговорки терминът означава най-общо „монета”. Среща се често и в 
българските народни приказки. 

Гулден (от нем. Gulden) – монетен номинал, възникнал през втората половина на XIII в. Същест-
вуват различни монетни типове: Немски гулден, сечен в Германия през XIV в.; Холандски гул-
ден, отсечен за първи път през 1601 г.; Данцигски гулден, сечен през XVIII в., полска монета и 
др.  

Гурт – външната страна на монетата, определена като плосък цилиндър. В повечето случаи той е 
част от художествения проект и също носи допълнителна информация. Има назъбен или гладък 
релеф, надписи, геометрични фигури или друга украса. 

Диреклии – испански монети с изображение на стълбовете на Гибралтар, наричани от местното 
население „диреци”. 

Дирхем – арабска сребърна монета, коренът произлиза от древногръцката дума „драхма”.  

Драм – мярка за тегло, равна на 1/400 от оката или на 3,20 грама. До 1920 г. е най-популярната 
мярка за тежина в пределите на бившата Османска империя. 

Драхма – основна древногръцка сребърна монета с тегло 4,366 г, равна на 6 обола. Сборът от 6000 
драхми = 1 талант. С течение на времето теглото намалява. Монети с подобно име са сечени 
в Европа и през Средновековието. В ново време гръцката национална валута носи това име до 
приемане на еврото.  

Дукат – първоначално народно, а по-късно общоприето название на венецианския „дзекин”. 
Златна монета, отсечена за първи път през 1140 г. от Руджиеро II Сицилийски, дук на Апулия. 
Голяма популярност добива по времето на дожа Джовани Дандоло във Венеция, където през 
1284 г. теглото му е фиксирано на 3,56 грама. Среща се масово в България. 

Емисия – монополна функция на централната банка на дадена страна, свързана с отсичането или 
отпечатването на стари или нови парични знаци, гарантирани с активите на банката. Емисията 
на парични знаци се определя от стоковото обръщение. 

Екю – виж Златно екю. 

Електролитно злато – практически възможно най-чисто злато с проба 999,99. Използва се основно 
в електрониката, медицината, високите технологии. 

Електрон (EL) – природна сплав от злато и сребро. Използва се за отсичане на първите монети 
през VII в. пр. Хр. в Лидия, където електронът се среща в естествено състояние. Съдържанието 
на злато се колебае между 30 и 80%.  

Еремлик – виж иримлик. 
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Златно екю – първата френска златна монета, отсечена от 24-каратово злато по времето на Луи IX 
(1266–1270). Има много разновидности по външен вид: с щит, лилия, цвят с форма на кръст и 
пр. В ново време за кратко е условна европейска валута. 

Измислени монети (англ. Fantasy) – монетни типове, които не са съществували в Античността или 
Средновековието, но които имат иконографска характеристика на антични или средновековни. 

Иконография – в нумизматиката: сюжет, свързан с историческо или предстоящо събитие, както и 
личности, свързани с тях, изобразени върху лицевата или опаковата страна на монета.  

Инфлация – покачването на количеството пари в дадена икономика и намаляването на тяхната 
покупателна способност. 

Иримлик – османска сребърна монета от двадесет пари. Понякога я наричат „еремлик”. 

Кайме – народно название на книжните пари в Османската империя. 

Калем – едно от използваните наименования на гравьорския нож. 

Кантар – мярка за тегло, равна на 44 оки, равни от своя страна на 562,2 кг. 

Карат – термин за съдържанието на чисто злато в дадено изделие. Произлиза от името на расте-
нието Ceratonia siliqua или рожков. Теглото на плода на рожкова е било прието в древността 
като базова мярка в Гърция, Рим, Арабия и пр. Спрямо пробата към 1000 има следните съотно-
шения:  

24 карата = от 995 до 1000/1000; 995/1000 – проба, съответстваща на изискванията на Лондонската 
метална борса за „Good delivery”; 

22 карата = 916/1000; 

18 карата = 750/1000; 

14 карата = 583,3-585/1000. 

Кесия – торба за монети. Отговаря на конкретен обем, който варира от 10 000 до 50 000 акчета. 

Клеймо – марка, нанесена върху златен продукт, удостоверяваща кой е производителят, неговия 
номер и златното съдържание. Клеймата на основните производители се публикуват перио-
дично. 

Комеморативна монета – виж Възпоменателна монета 

Копейка – руска разменна монета, равна на една стотна част от рублата. Въведена за първи път 
през 1535 г. вследствие на монетната реформа, проведена от Елена Василиевна Глинская, майка 
на цар Иван Грозни. 

Крона – название на няколко вида немски, австрийски и датски златни монети. Немските са от 
времето на империята след 1871 г. Датската златна крона е от XVI в., а австрийските са от 
началото на XX в. с дати „1915” и „1912”. Последните са инвестиционно злато и имат плаващ 
курс в съответствие с курса на златото, а не нумизматична стойност. В ново време к. е име на 
националните монети и валути на Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Чехословакия.  

Купюра – класификация на пари или ценни книжа по номиналната им стойност. Напр. Един ми-
лион на купюри по 100 лв. 

Кюлче – златен слитък, произведен според приетите от международните борси стандарти за тегло 
и чистота на метала. На „златния пазар” стойност имат и се приемат за търговия само кюлчета, 
произведени и маркирани от рафинерия-член на Лондонската метална борса. Синоними: сли-
тък, бар, ингот, бълиън и др. 

Лек – албанска национална парична единица. 

Лея/Леи – румънска национална парична единица. 

Либра – мярка за тегло, равна на 0,5 кг. 

Лилия – символ, използван в Средновековното и новото българско монетосечене. 
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Лира (от лат. Libra) – има монети с това име, сечени в няколко страни по различно време. Основна 
монетна единица в Италия до въвеждането на еврото, парична единица на Република Турция и 
наименование на британския паунд. 

Литра – мярка за тегло – 1/4 ока или 320 грама.  

Марка – тегловен стандарт от IX в. от района на Северна Европа. Дели се на унции. Марката се 
равнява на 2/3 римски фунт. В ново време е основна немска валута до въвеждането на еврото 
в обръщение. 

Мат-гланц – комбинирана техника за изработка на монети с гланцирана и матирана повърхност. 

Матапан – първата италианска сребърна монета от типа на гроша, отсечена във Венеция при дожа 
Енрико Дандоло (1192–1205). Сече се до управлението на дожа Андреа Контарини (1368–
1382). Теглото й е било 2,178 г.  

Махмудия – название на османска златна монета. 

Меджидия – название на османска сребърна монета от около 20–25 гроша и на златна монета от 
около 100–120 гроша. 

Медал – монетовиден предмет, отсичан по конкретен повод, историческо събитие, годишнина и 
др. Може да бъде произвеждан не само от държавата, както е при монетите, но и от частни 
лица, компании и организации. 

Медальон – монетовиден предмет. В античната нумизматика означава монета с диаметър по-го-
лям от 40 см и с висока степен на рядкост. По мнението на специалистите медальоните са били 
продукт на специални емисии, предназначени за награждаване на приближени до владетеля 
сановници или на отличили се военни. 

Минц (Тек минц, Двоен минц) – народно название на австрийските златни монети. Произлиза от 
немската дума Мünze (монета). 

Монета – 1. Идва от името на римската богиня Юнона, носеща прозвището Монета, по името на 
първия монетен двор при храма и на Капитолия в Рим. Изобразява се върху монетите, държаща 
рог на изобилието и везни. 2. Слитък от метал с определена форма и стойност. Вид метални 
пари с различни номинали и от различни метали. 

Монетовиден предмет – метален слитък със специфична с най-често кръгла форма, който се из-
ползва и в монетното обръщение, и за декорация. Напр. медали, монети, пробити или припо-
ени, за да бъдат носени като бижу, медальони. 

Монограм – художествено изработено съчетание от началните букви или буквите от името на оп-
ределена личност или изображения на символи, свързани с историята или географските особе-
ности на дадена държава и др. 

Mускал – мярка за тегло, равна на 1,5 драма или 4,8 грама. 

Наполеон – френска златна монета от 20 франка, чието сечене започва при Наполеон I Бонапарт 
през 1803 г. и продължава при Наполеон III. Чистото злато в нея е 5,8065 г при общо тегло на 
монетата 6,4516 г. Една от най-популярните и разпространени златни монети. Името „напо-
леон” за 20-франковата френска златна монета се запазва и при френските републикански мо-
нети. То се пренася механично и върху други европейски монети от същия номинал. Затова 
често терминът „наполеон” се ползва погрешно за швейцарски, белгийски, италиански и др. 
монети, чиито външен вид наподобява този на френските 20 франка. 

Нойзилбер – ново сребро – сплав от мед 65 %, никел 15%, цинк 20%. По външен вид наподобява 
сребро, но не съдържа такова. 

Номинал – цифровото изражение на покупателната стойност на дадена монета или банкнота.  

Нумизматика – област на историческата наука, чието име произлиза от гръцкото . 
Предмет на нумизматиката са монетите и тяхната роля и взаимоотношения в исторически, ико-
номически, правен, културен и технически аспект. Има също колекционерско и комерсиално 
значение – колекционирането и търговията с монети и монетовидни паметници, които имат 
художествена, научна, историческа, естетическа, идеологическа и др. стойност.  

Обверс – виж Аверс. 
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Oка – мярка за тегло, равна на 1,28 кг. 

Орел (от англ. Eagle) – основна американска златна монета, чието сечене започва през 1792 г. и 
приключва през 1933 г. В ново време се секат златни и сребърни инвестиционни монети под 
названието „Американски орел”. 

Пара – една стотна от сръбската парична единица динар. 

Пари – носител на стойност, споразумение в дадена общност нещо да бъде използвано като сред-
ство за размяна. Появата на парите не зависи от наличието на централно правителство, тя е 
естествено пазарно явление. Въпреки това правителствата често налагат монопол върху парич-
ните средства. 

Патина – покритие на повърхността на монета или монетовиден предмет, образувано в резултат 
на взаимодействие с околната среда. Минерализация, основно от метални соли, излизащи от 
самата монета. Цветът на патината може да варира от светлозелен до тъмнокафяв. Изключи-
телно рядка и красива е патината върху златни монети, известна като тип „Боскореале”, която 
е с виолетов оттенък и променящ се цвят. Патината може да бъде естествена или изкуствена, 
като последната се идентифицира трудно с просто око. 

Петак/петаче (или пет пари) – медна монета, равна на 1/40 от гроша. 

Pb (plumbum) – химическият знак на оловото. Произлиза от латинското му наименование. В ну-
мизматиката се използва за отбелязване на предмети от олово – печати, пломби, териаци, же-
тони и др.  

Пиефорт – термин за означаване на т.нар. „силна” монета – всички нейни параметри са като на 
обикновената монета, но теглото й е двойно и поради това и монетното ядро е двойно по-де-
бело. За първи път в България такава монета е отсечена през 1979 г. по повод на Международ-
ната година на детето, когато са изработени две сребърни монети – едната с тегло 23,33 г и 
„пиефорт” с тегло 46,66 г. Следващата емисия на БНБ, включваща монети пиефорт, е посветена 
на 100-годишнината на Народния театър (2004 г.). 

Проба = ESSAI – В съвременната българска нумизматика терминът се явява във френска транск-
рипция при медните сантими от 1880 и 1887 г. и при железните 1 и 2 лева от 1925, отсечени в 
Поаси, Франция. Изписан на български език (на кирилица) се среща на 2 монети с номинал от 
10 лева, отсечени по повод зимните олимпийски игри в Сараево през 1984 г.  

Проект – технически и художествен проект, който отразява параметрите и характеристиките, 
както и външния вид на монета, медальон и др. Включва материал, тираж, надписи, символи, 
изображения. На базата на проекта се изработва макет и мостра (пробен екземпляр).  

Раритет – термин, с който се означава степента на рядкост на дадена монета. В някои каталози се 
изразява със съкращения от английски: R – (rare), рядка монета; RR – (very rare), много рядка 
монета; RRR – (extremely rare), изключително рядка монета. 

Реверс – опаковата страна (гърбът) на монетата. Тя е част от иконографската схема и художестве-
ния проект. Носи синтезирана информация: принадлежност, герб, символи и пр. 

Рестрайк – буквално „пренасечка”. Монети, които се отсичат периодично в един и същ вид и ди-
зайн, а също и с непроменена година, т.е. във вида, в който са били отсечени за първи път. Най-
често срещани са австрийските „Корони” (крони) и мексиканските „Центенарио”. 

Рубие – название на дребна османска златна монета. 

Рубла – наименованието на валутата, използвана в Русия и исторически свързаните с нея страни. 

Сантим – номиналът „сантим” е равен на една стотна от френския франк, използван тогава за 
официална валута в държавния бюджет на Княжество България. 

Суверен/Соверен (англ. Sovereign) – английска златна монета, въведена от Хенри VII (1485–1509). 
Суверенът (или още двойният реал) е съответствал на 1 фунт сребърни монети по 20 шилинга. 
Отсечен е от практически чисто злато. При общо тегло на монетата от 15,55 г златото е 15,47 
г. В ново време се сече като инвестиционна монета – т.нар. „Нов суверен”. Монета с това име 
се е сякла в Дания като търговска монета през 1608 г. по подражание на английската.  
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Талер (нем. Taler) – сребърна монета, отсечена за пръв път в Тиролския монетен двор в Хале през 
1484 г. В началото имала тегло = 60 кройцера. Била приравнена на златен гулден с еквивалент 
на 21 гроша. Много популярна монета, оставила голяма следа в световното монетосечене. Из-
вестни са стотици имена на видове талери от цяла Европа. Името на американския долар про-
излиза от талера. 

Тираж (монетен) – броят на монетите, отсечени в рамките на една емисия. 

Трезор – специализирано банково помещение за съхранение на ценности. В съвременни публика-
ции думата се използва и като означение на централна или друга банка. 

Унция (от лат.) – тегловен стандарт, равен на 1/12 от римския ас. До днес е основна тегловна 
единица, използвана и за благородни метали: 31,1035 г. Нарича се още тройунция по името на 
френския град Трой, голям пазарен център в Средновековието, където се провеждал ежегоден 
панаир. Съкратеното означение на унцията е oz. 

Флорин – златен гулден на град Флоренция, отсечен за пръв път през 1252 г. Произлиза от латин-
ското име на цветето лилия (flos), изобразено на монетата. Теглото на монетата е 3,537 г. В 
ново време  име на някои национални валути. 

Форинт – унгарска парична единица. Монета от 100 форинта е сечена в паралелна серия с лева, с 
обща иконография с ликовете на Хр. Ботев и Ш. Петьофи през 1981 г.  

Франк – официална парична единица на група западноевропейски държави – Франция, Белгия и 
Швейцария. В наши дни франковете в Белгия и Франция са заменени от евро. 

Фунт (паунд) – единица мярка за тегло, терминът произлиза от латински. Известни са няколко 
вида – английски, американски, стандартен, шведски, австрийски и руски.  

Фуре – вид монети, при които сребърен или златен варак (фолио) обвива монетно ядро от небла-
городен метал. Прието е, че няма официални римски фуре-емисии. 

Хералдика – наука за гербовете; система от принципи и правила за създаване и приложение на 
гербовете. Има пряко отношение към нумизматиката и монетосеченето. 

Хибридна монета – монета, отсечена с лицева матрица, предназначена за един вид, и с реверсна 
матрица за друг вид монета. Такива монети се смятат за много редки и ценни за колекциони-
ране. 

Художествена композиция (на монета, медальон и др.) – комплексът от изображения, символи и 
данни, изобразени върху изделието. Тя е част от проекта за изработка. 

Циркулация – процес на движение на монетите в обръщение. В зависимост от продължителността 
на участието в нея се определя и степента на запазеност на монетите. Според международните 
стандарти има 6 степени на състояние на монета: перфектно; нециркулирала; изключително; 
отлично; много добро; добро. 

Частни монети – измислени и произведени серии от частни лица без права на емитенти с произ-
волен сюжет и надписи, с несъществуващи номинали. Обикновено са от ламарина и са щанцо-
вани едностранно. 

Чисто злато – виж Електролитно злато. 

Щемпел гланц (= Proof) – матричен гланц, състояние на повърхността на монета, медальон или 
друг монетовиден предмет веднага след удара на стоманената матрица при отсичането. В ну-
мизматиката се цени особено много ненарушеният матричен гланц.  

Юбилейна монета – виж Възпоменателна монета. 

Юк – обем за пари, равен на 100 000 гроша. 

 

Забележка: Думите, написани в курсив, могат да бъдат намерени в речника по азбучен ред. 
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ФАКСИМИЛЕТА, СНИМКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

ФАКСИМИЛЕТА 

 

 

Факсимиле 1. ДВ, бр. 49/1880 г., Указ 229. Закон за правото резание на монети. 
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Факсимиле 2. 

Протокол от 
заседание на 
МС от  
23 септември 
1881 г. 

Факсимиле 3. 

Акт от 27 декември 1911 г. 
за установяване на фалшива 

сребърна монета от 2 лева 1910 г. 
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Факсимиле 4.  

Доклад от януари 1912 г. от Бюрото за конт-
рол на златни и сребърни предмети  
до Началника на Отделението за Държавна и 
Обществена Отчетност при МФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факсимиле 5.  

Доклад от май 1912 г. до Околийския началник  
в Тутракан за „заловени” подправени монети  

от 20 стотинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факсимиле 6. 

Акт от 30 април 1912 г. за установяване  
на фалшива сребърна монета от 1 лев -  
1882 г.  
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Факсимиле 7. 

Доклад от 12 юни 1912 г., 
Силистренското Околийско управление, Отде-
лението за Държавна и Обществена Отчетност 

при МФ за взети мерки за издирване на разп-
ространителите и фалшификаторите на монети 

в Тутраканска околия. 

Факсимиле 8. 

Доклад от 2 септември 1915 г. от 
Централно управление на БНБ  
до Отделението за Държавна и  
Обществена Отчетност при МФ за 
намерена фалшива сребърна монета 
от 5 лв. 1894 г.  
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Факсимиле 9.  

Заповед на Кулския Околийски началник за 
забрана да се приемат сръбски и румънски 
пари в отговор на отказа в Сърбия и Румъния 
да приемат български пари и поради наличи-
ето на сръбски и румънски фалшификати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факсимиле 10.  

Акт от 7 юли 1916 г. от Началника на  
Химическата лаборатория при МФ  

за анализ на фалшива монета от 20 ст.  

 

 

 

 

 

 

Факсимиле 11.  

Акт от 29 декември 1916 г. от Началника на Хи-
мическата лаборатория при МФ за анализ на 
фалшива златна турска лира. 



283 

Факсимиле 12.1. 

Доклад от август 1917 г. от Градо-
началника на Ниш до Отделени-
ето за Държавна и Обществена 
Отчетност при МФ намерени две 
фалшиви английски лири.  

Факсимиле 12.2. 

Акт от Началника на Химическата лаборато-
рия при МФ за анализ на английските лири. 

Факсимиле 13.1. 

Художествен проект за златен накит с образа на 
австроунгарския император Франц Йозеф I – лице. 

Факсимиле 13.2. 

Художествен проект за златен накит – обратна страна. 
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Факсимиле 14.  

Доклад от 19 април 1926 г. на Началника 
на контролна химическа лаборатория при 
МФ до Началника на Отдела за бюджета и 
отчетността при МФ относно артикулите 
за производство и начина на маркиране на 
монетните знаци за накити.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факсимиле 15.1.  

Писмо от 28 април 1926 г. от МФ  
до Георги Ташев с искане да  

представи образци от артикулите си. 

 

 

 

 

Факсимиле 15.2. Удостоверение от 12 ап-
рил 1927 г., дадено на Георги Ташев от 
Селско Общинско Управление на с. 
Лъджене65 за пред МФ.  

 

                                                            
65 Днес Велинград, област Пазарджик. 
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Факсимиле 16. 

Разрешение от 14 декември 1928 г., 
дадено от МФ на златарите 

Коста Х. Иванов и Онник Чакъров 
за изработка на златни пендари. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА  
БЪЛГАРСКОТО МОНЕТОСЕЧЕНЕ (ТЕКСТ) 

 

 

Приложение 1: 

Писмо от подпредседателя на IV ОНС до Министъра на финансите за утвържаване на Закона за нама-
ляване на курса на сребърните рубли и демонетизирането им с приложение на неговия текст.66  

Закон за намаляване на курса на сребърните рубли и демонетизирането им. 

Чл. 1. Да се намали от 1 май 1885 год. Курса на сребърните рубли в следующий размер: 

а) за монетите с надпис „рубль” на 3 лева и 40 стотинки; 

б) за рублите с разни надписи на 3 лева и 30 стотинки. 

Чл. 2. След насичането и пристигането в Княжеството половината от новите 5-левови монети (закона 
от 12-й декемврий 1884), да се демонетизират сребърните рубли. Денът от когато ще престанат да се 
приемат рублите, ще се определи с Княжески указ, публикуван два месеца по-рано. През тези два 
месеца Държавните ковчезничества ще приемат рублите по 3 лева и 40 стотинки и 3 лева и 30 сто-
тинки. 

Горний закон в настоящата форма се вотира и прие от ІV-то Обикновено Народно Събрание  
в заседанието му от 21-й януарий 1885 год. 

Утвърждавам: Александър; Подпредседател: Тр. Панов; Секретар: Д. М. Вачов. 

ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. Е. 89, л. 74-75. Оригнал. Ръкопис.  
Бланка-писмо. Оригинал. Ръкопис приложение. 

 

Приложение 2: 

От дневника на финансовите операций на Българска Народна Банка се вижда следния курс при обмя-
ната на монетите в циркулация в Княжество България. 

Проценти от операциите за размяна на монетите.67 Ажио (итал.-aggio) Разлика в повече (свръхстой-
ност) на действителната над номиналната стойност при обмяна на монети, банкноти и ценни книжа. 
За новите рубли банката е давала 3 ½ % ажио, за „старите” рубли 4 ½ % , за „иностранните левове” 3 
½ % и за медните монети 7 %. Съществуват писменни данни за „комбинаций” извършени от касиера 
Греков през 1881 г. и най-вече през 1882 г., с разменния курс на монетите в ущърб на банката. 

ЦДА, ф. 173, оп. 1, а. е. 93, л. 39-40. Печатно 

 

Приложение 3: 

Писмо от БНБ до МФ в отговор на питането за обмяна на руски сребърни рубли в български левове68 
от 6 февруари 1887 г. Сметка по цените дадени от Виенския кореспондент. Излиза че сребърните 
рубли 50 броя по 20 грама всяка равно на 1000 грама, т. е. 1 килограм за който ще платят във Виена 
по 74 фиорина (флорина) книжни, които оценени по фиорина и 20 крони за наполеон е равно на 7,25 
и ½ , което от своя страна се равнява на 145 лева златни и 10 стотинки, от които трябва да се спаднат 
по 38 стотинки златни за транспорт и 48 стотинки златни за застраховка, всичко 86 стотинки златни 
плюс 18 стотинки златни комисионна, ще останат чисти 144 лева златни и 6 стотинки за всичките 50 
рубли, или по 2 лева златни и 88 стотинки за всяка сребърна рубла. Като се прибави ажиото на златото 

                                                            
66 Българска народна банка. Сборник документи Том Първи 1879-1900, с. 217-218 
67 Българска народна банка. Сборник документи Том Първи 1879-1900, с. 182-186 
68 Българска народна банка. Сборник документи Том Първи 1879-1900, с. 286-287 
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по 8% към момента излиза че за всяка рубла правителството може да вземе по 3 лева и 11 стотинки, а 
ако ажиото е 5% то ще може да се приеме рублата по 3 лева и 2 стотинки. Банката препоръчва на 
правителството да почне да приема рублите стари и нови (разумява се пълновесни), по 3 лева за да-
джията (данъците) и да ти концентрира в дунавските ковчежничества и като се съберат 50 000 -60 000 
рубли, да ги препраща чрез Банката във Виена за разпродаване за сметка на правителството. Трябва 
да се определи срок до кога Правителството ще приема рублите, като се съобщи на населението че 
след изтичането на срокът циркулацията на рублите ще се забрани и в чаршията. Това е начина по 
който могат да се очистят рублите намиращи се в населението. 

Управител на Българска Народна Банка, Д. Попов. 

ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 118, л. 84-86. Оригинал. Бланка. Ръкопис. 

Приложение 4: 

Доклад от Управляващия МФ до Регентите на България за затрудненията при използване на сребър-
ната рубла като платежно средство в страната и за необходимостта от изваждането и от обръщение69 
от 12 март 1887 г. От всички части на Южна България и от повечето на Северна България пристигат 
известия че преобладаващата монета в обръщение е сребърната рубла, търговията и транзакциите 
се усложняват поради липсата на монета със сравнително стабилен курс, плащането на данъците в 
някои места е почти невъзможно поради липсата на български левове в населението. След събитията 
от 06 септември 1885 г. от България се изнася значително количество от златния запас. Турция заб-
ранява на нейна територия да циркулират чужди валути, от тук потока на рубли към България се 
засилва и води до падане на курса на сребърната рубла поради голямото количество монети нами-
ращи се на територията на страната. Реалният курс на рублата пада под 3 лева, но няма налични 
левове в обръщение за да може да се размени. С решение на Министерският съвет от 28 февруари 
1887 година се вземат следните мерки за преодоляването на липсата на български монети. Разре-
шава се на Държавното съкровище да приема за плащане на данъци от населението сребърни рубли 
по цена три лева. Да се приемат само здравите (в цялост) такива каквито са били приемани от сък-
ровището преди демонетизирането им. Срокът за приемането им да се определи от Министъра на 
финансите. След този срок да се забрани циркулацията на рублите в търговията и транзакциите, 
като се допусне само банкерите и сарафите да ги събират с цел изнасянето им от Княжеството. Про-
токолът е подписан от министър председателя, министър на финансите и министър на вътрешните 
дела Васил Радославов. Върху доклада има резолюция „Одобрено” на Стефан Стамболов и члено-
вете на Регентския съвет подполковник Сава Муткуров и Георги Живков. 

ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 117, л. 167-170. Оригинал. Ръкопис. 

Приложение 5: 

Указ на Регентите за изваждане на сребърната руска рубла от обращение в страната70 от 13 март 
1887 г.  

УКАЗ №63 

Ний, Регентите на България, 

По предложението на Нашът Управляющий Министерството на финансите, Президент-Министър и 
Министър на Вътрешните Дела, предоставено Нам с доклада му от 12 Март тази година под №6311, 
и съгласно постановлението на Министерский Съвет, 

Постановихме и Постановяваме: 

І. Разрешава се на касите на Държавното Съкровище да приемат срещу даждията сребърната рубла 
по цена три лева. 

69 Българска народна банка. Сборник документи Том Първи 1879-1900, с. 287-289 
70 Българска народна банка. Сборник документи Том Първи 1879-1900, с. 290 
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ІІ. Ще се приемат съгласно горната статия (точка), само здравите рубли такива каквито са били 
приемани в съкровището преди демонетизирането им. 

ІІІ. Срок, до когато ще се приема рублата, се определя три месеца от денят на обнародването в 
Държавний Вестник на настоящий Указ. 

ІV. След изтичането на трите месеца да се запрети абсолютно обращението на рублата и в търговс-
ките взимания-давания (операций или транзакций), под строга отговорност на ония, които ги испу-
щат, като се допусне само на банкерите и сарафите да ги събират с цел изнасяне от Княжеството. 

V. Настоящий указ, съгласно член 47 от конституцията, има да се внесе на удобрение в най-близката 
сесия на Народното Събрание. 

ІV. Изпълнението на този указ възлагаме Нашът Управляющий Министерството на финансите, Пре-
зидент-Министър и Министър на Вътрешните Дела 

Издаден в столицата София на 13 март 1887 година. 

Стефан Стамболов, Подполковник Муткуров, Георги Живков 

Управляющий Министерството, Министър-Председател и Министър на Вътрешните Дела: Васил 
Радославов. 

ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 117, л. 171-172. Оригинал. Ръкопис. 

 

Приложение 6: 

Три писма от БНБ: 

Писмо от управитела на Българска Народна Банка, Д. Попов до Министъра на фина-
сите.”.....имаме честа да Ви оведомим, Господин Министре, че от добитите сведения за цената на 
сребърните рубли, най-износно намираме да се продадат във Виена. Следователно благоволете да 
заповядате да се концентрират всички сребърни рубли в Ковчежничеството в Русе , от гдето та-
мошня клон на Банката ще ги приеме, пакетирани и изпрати по парахода във Виена за продаване…” 

Писмо от управитела на Българска Народна Банка, Д. Попов до Министъра на финасите. 
„Току що получихме една депеша от Варна, с която ни се съобщава, че сарафите внасяли бели ме-
джидиета от Турция за да спекулират с тях. 

В интереса на търговията и на населението, чест имаме да Ви помолим, Господине Министре, да се 
разпоредите и телеграфически заповядате на всички Митници в Княжеството да не пропущат вниса-
нето в страната ни на иностранни сребърни монети”. Това искане на Българска народна банка е удов-
летворено с окръжно писмо на Министерство на финансите до митниците от 27 юни 1887 година. 

Писмо от управитела на Българска Народна Банка, Д. Попов до Министъра на финасите. 
„Спешно! До Господин Министъра на Финансите. Имаме чест да Ви съобщим Господин Министре, 
че изпратените от банката сребърни рубли за опита във Виена и Берлин хващат първите по 2 лева и 
73 ст., а вторите по 2 лева и 81 ст. златни, а от наводнението на рублите върху горните две пиаци 
(борси), излиза че още ще се наводни цената на този вид монети. Понеже има купувачи за рубли в 
Русе, които дават по 2 лева 81 ½ ст. за всяка рубла злато, то имаме чест да Ви помолим, Господине 
Министре, да ни съобщите още днес да пристъпим ли към продаванието на рублите по гореозначе-
ната цена, т.е. 2 лева и 81 ½ ст. в злато” Писмото носи дата 10 юли 1887 година и върху него има 
резолюция „Да се продават в Русе” 

ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 118, л. 168. Оригинал. Бланка. Ръкопис. 

ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 118, л. 236. Оригинал. Бланка. Ръкопис. 

ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 118, л. 316. Оригинал. Бланка. Ръкопис. 
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Приложение 7: 

1901-1914 том ІІ 

Протокол от заседание на УС на БНБ относно разходите на банката за издирване и залавяне 
на фалшификаторите на банкноти и (монети) 

Заседават: Господин Управителя Хр. Чакалов и господа Администраторите: Кр. Попов и П. Чола-
ков. Присъства правителствения делегат Хр. Господинов. 

С конфинденциални писма на Софийското Градоначалство, под №№15903 от 9 август 1908 г. и 16346 
от 16 август 1908 г., се докладва на Г-н Управителя, с които се иска да бъдат отпуснати от БНБ 1108,90 
лева плюс 2000 лева, нужни за извънредни надписи на тайната полиция, по издирване на фалшифика-
торите за подправка на банкноти, както и на сребърни и никелови български монети. За тези разходи 
Г-н Градоначалника обещава да изпрати нужните управдателни документи на Банката. 

За да се произнесе по това искане, Съветът взе предвид следното: 

а) Сеченето и емисията на монетите е изключително право на държавата, а фабрикуването и емиси-
ята на банкнотите е изключително право на Банката, отстъпено й от държавата, съгласно член 7 от 
Закона за Банката. Следователно всички разходи за фабрикуването, пренасянето (разпространени-
ето) и пазенето на монетите са в тяжест на държавата, а ония за фабрикуването, пренасянето (разп-
ространението) и съхранението на банкнотите са в тяжест на Българската Народна Банка. 

б) Изключителното право на държавата относно паричните ефективни знаци изключва всякакво по-
добно от страна на друго частно лице или учреждение: сеченето на монетите е една регалия, т.е. 
една монополна държавна промишленост. Оня, следователно, който наруши това право на държа-
вата, като го присвои за себе си и почне да сече монети за своя сметка или да пуща в циркулация, 
даже и с по добра проба и с по-голямо тегло от законното, върши пристъпление от публичен харак-
тер. Дълг е, наистина, и на потърпевшия и на всеки гражданин да денонсира на властите подобни 
престъпления. От тук следва че Българската Народна Банка, не може да вписва в бюджета разходи, 
които засягат преследването, или даже предупредяването (предотвратяването) на престъпленията, 
нарушающи правата по монетната регалия на държавата. Подобен разход ако би се вписал в Банко-
вия бюджет, в каквато и било форма, би бил признат за незаконен от Върховната сметна палата и 
би ангажирал отговорността на Управителния Съвет на Банката, който го е разрешил или допуснал. 

ЦДА, ф. 285К, оп. 1, а. е. 15, а.е. 20-25. Оригинал. Машинопис. 

Приложение 8: 

Окръжно писмо от Централното Управление на БНБ до клоновете и агентурите на Банката относно 
уреждането на Специална разменна служба за турската лира. 
София, 1 октомври 1914 г. 

Господа, 

Известно Ви е, че основната доминирующа монета в новите български области, като бившите тур-
ски земи, е турската лира. Тая монета, пред вид на сложените от векове привички в личните и тър-
говските отношения с тамошното население, няма и в бъдеще да изгуби туй свое преобладающе 
значение в паричното тържище на оня край. За да бъде тя използувана, било за нуждите на банковата 
емисия, било за камбиалните цели на Банката, последната ще трябва да се приспособи към особе-
ностите на това тържище. За постигането на тази цел нареждам Ви следното: 

1. Всеки клон и агентура в новите земи ще уреди при себе си разменна служба за турската лира. Тая
служба ще се занимава с покупко-продажба на тая монета. 

2. Покупко-продажбата ще става по курса за деня. Този курс ще се определя от центаралните кло-
нове и агентури според положението на местните тържища. Той ще се съобщава ежедневно на ра-
йонните агентури и последните ще се ръководят от него при своите покупко-продажби. 
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3. Централните клонове и агентури ще съобщават Управлението, ежедневно и телеграфически, оп-
ределените от тях курсове за районите им. За установените пък телеграфически съобщения за на-
личността на Банката ще съобщавате изрично сумата на златната Ви наличност в турски лири след 
общата сума на златото. 

4. считаме за неизлишно да Ви обърнем внимание върху деликатното естество на тая операция и да
Ви поканим да бъдете твърде осторожни в боравенето си с нея, като полагате всички грижи да не 
бъде тя изродена в една осъдителна спекулация с въпросната монета и по този начин да бъдат осу-
етени добрите намерения и цели на Банката. За всяко забелязано от Вас ненормално явление около 
нея ще донасяте немедлено в Управлението, за да се вземат на време нужните мерки за неговото 
отстраняване. 

Българска Народна Банка, Централно Управление. 
Управител: Хр. Чакалов; Админстратор: П. Чолакаов. 

ЦДА, ф. 285К, оп. 1, а. е. 706, л. 307-309. Оригинал. Машинопис. 

Приложение 9: 

Закон за стабилизирането на лева и за монетарната циркулация в Царство България.  

Чл.1. Монетната единица в Българското Царство е левът. Двадесет и два лева се равняват на един 
грам чисто злато. Левът се дели на сто стотинки. 

Чл.2. Разрешава се, да се насечат и пуснат в обращение в страната, следните металически монети. 

Сребърни монети по 100, 50 и 20 лева; 

Разменни монети от неблагородни метали (никел, мед и др.) по 10, 5, 2, 1, 0,20 и 0,10 лева. 

Чл. 3. Пробата на сребърните монети ще бъде 680 чисто сребро на 1000 части сплав. 

Теглото на сребърните монети се определя: 

4 грама за двадесет-левовите монети, 

10 грама за петдесет-левовите монети и 

20 грама за сто-левовите монети. 

За сребърните монети е 5% върху теглото и толкова върху пробата. 

Формата на сребърните монети, както и металите за примесване ще се определят със заповед от 
Министъра на финансите, публикувана в „Държавен вестник”. 

По същия начин ще се определя формата и състава на предвидените в чл.2 разменни монети. 

Чл. 4. Правото за сечене на монети принадлежи изключително на държавата. 

Чл. 5. Номиналната стойност на металическите монети, пуснати в обращение, не може да надмине 
300 лева на жител, според последното преброяване на населението. 

Чл. 6. ... За плащания между частни лица, сребърните монети се приемат задължително в размер до 
2000 лева, разменните монети от 10, 5, 2 и 1 лева, в размер до 200 лева, а ония от 0,20 и0,10 лева в 
размер до 20 лева. 

Тия ограничения, не се отнасят до плащания в държавните каси, които са длъжни да ги приемат по 
номиналната им стойност, в неограничен размер. 

Задължението да се приемат или разменят монетите, не се отнася до продупчените, подправените, а 
също и до ония, чието тегло е намалено по всяка друга причина, освен по тия на тяхното употребление. 

Чл. 7. Сребърните и разменните монети, по преценка на Българска Народна Банка, биха изгубили 
значителна част от теглото си или биха станали мъчно узнаваеми, вследствие на дълго употребле-
ние, ще бъдат изтеглени от обращение от Българска Народна Банка за сметка на държавното съкро-
вище. Това последното е длъжно да приема от банката тези монети по номиналната им стойност. 
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Чл. 10. Отменят се следующите закони: 

1. Закон за правото на резание монети в Княжество България , „Държавен вестник” бр. 40 от 4 юний
1880 г.; 

2. Закон за монетите в Княжество България, „Държавен вестник” бр.81 от 17 април 1897 година;

Настоящия закон е обнародван в „Държавен вестник”, бр. 200/3.ХІІ. 1928 г. 

ЦДА, ф. 173К, оп. 4, а. е. 1060, л. 2, 3. Оригинал. Печатно. 

Приложение 10: 

Протокол на УС на БНБ с решение за преустановяване от страна на банката на покупките на 
сребърни и златни предмети. 

Протокол №257, заседание на 20 юни 1928 година. 

Заседават Управителя г-н Асен Иванов, Подуправителят г-н Д. Божилов и Директорите д-р Петър 
Косев, Иван Русев, Коста Колев и Марин Ничев. 

Дневен ред:.... 

ХХІ. По въпроса за покупката на златни и сребърни предмети и монети от страна на Банката. 

Съветът постанови: 

Решава се за в бъдеще да се купуват само златни и сребърни монети, а покупката на златни и сре-
бърни предмети да се преустанови, като в тоя смисъл се изменят съответните точки от наредбата за 
касовата служба на Банката. 

ЦДА, ф. 285К, оп. 1, а. е. 122, л. 755, 757, 767, 768, 773, 774. Оригинал. Машинопис. 
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