
 На емисията е изобразена Св. Богородица, чий-
то празник се чества на 15 август. 
Тогава имен ден празнуват Мария, Мара, 
Мариан/а, Мариян/а.
Богородица e най-почитаната в християнството 
светица, закрилница на жените, децата, майките. 

СреБърНа възпоМеНаТелНа еМиСия 
СъС СелекТивНо позлаТяваНе
“Св. Богородица”

Технически параметри
Метал сребро, проба 999/1000 
качество биколорен, мат-гланц, селективно позлатен
Тегло 20 г.
диаметър 40 мм
гурт гладък 
лице Богородица с исус
гръб филигранен кръст от ХIХ век

Животът на исус, чудесата, които извършва, 
думите, които казва, смъртта Му на кръста, 
възкресението Му, възнесението Му на небето 
са символ на християнската вяра.
На 25 декември, рождество Христово, имен 
ден празнуват Христо, Христина, емил, ицо, 
Младен, Божин, Божана, радостин, радослав

СреБърНа възпоМеНаТелНа еМиСия 
СъС СелекТивНо позлаТяваНе
“иСуС ХриСТоС”

Технически параметри
Метал сребро, проба 999/1000 
качество биколорен, мат-гланц, селективно позлатен
Тегло 20 г.
диаметър 40 мм
гурт гладък 
лице исус Хростос
гръб филигранен кръст от ХIХ век

СреБърНа възпоМеНаТелНа еМиСия 
СъС СелекТивНо позлаТяваНе
“Св. георги”

Технически параметри
Метал сребро, проба 999/1000 
качество биколорен, мат-гланц, селективно позлатен
Тегло 20 г.
диаметър 40 мм
гурт гладък 
лице Св. георги
гръб филигранен кръст от ХIХ век

Свети георги победоносец е символ на  храброст-
та, волята и доблестта. Светецът се почита в це-
лия християнски свят като покровител на воините. 
На 6 май-празникът на Св. георги, се чества денят 
на българската армия. Тогава имен ден празнуват 
георги, гергана, галин, галя, галина, ганчо, ганка, 
гинка, гюро. името георги произлиза от гръцкото 
georgos – земеделец. Свети георги победоносец е 
покровител и на земеделските стопани.



СреБърНа възпоМеНаТелНа еМиСия 
СъС СелекТивНо позлаТяваНе
“Св. МиНа”

Технически параметри
Метал сребро, проба 999/1000 
качество биколорен, мат-гланц, селективно позлатен
Тегло 20 г.
диаметър 40 мм
гурт гладък 
лице Св. Мина
гръб филигранен кръст от ХIХ век

Св. Мина е един от най-почитаните светци зара-
ди силата, с която закриля семейството, дома и 
семейното щастие. 
На празника на Св. Мина, 11 ноември, имен ден 
празнуват Минчо, Мина, Минка, виктор, викто-
рия, викентий.

СреБърНа възпоМеНаТелНа еМиСия 
СъС СелекТивНо позлаТяваНе
“Св. Николай МираклийСки”

Технически параметри
Метал сребро, проба 999/1000 
качество биколорен, мат-гланц, селективно позлатен
Тегло 20 г.
диаметър 40 мм
гурт гладък 
лице Св. Николай
гръб филигранен кръст от ХIХ век

На медала е изобразен Св. Николай, чийто праз-
ник се чества на 6 декември. Тогава имен ден 
празнуват Никола, Николай, Николина, Нина.
Св. Николай е покровител на банкерите и патрон 
на моряците и рибарите. 
произходът на името Николай е гръцки и означава 
“победител на народи”.

СреБърНа възпоМеНаТелНа еМиСия 
СъС СелекТивНо позлаТяваНе
“Св. диМиТър чудоТворец”

Технически параметри
Метал сребро, проба 999/1000 
качество биколорен, мат-гланц, селективно позлатен
Тегло 20 г.
диаметър 40 мм
гурт гладък 
лице Св. димитър
гръб филигранен кръст от ХIХ век

Свети великомъченик димитър Солунски чудотво-
рец е роден в Солун през III век. Свети димитър 
е покровител на българите, династията на асе-
невци, град Солун, кръстоносците. На димитров-
ден - 26 октомври - имен ден празнуват димитър, 
димитрина, димитричка, димитра, диман, дима-
на, димка, димо, Митра, Митре, Митьо, Митка. 
празникът на Св. димитър е и празник на всички, 
работещи в сферата на строителството.



злаТНа възпоМеНаТелНа еМиСия 
“Св. Богородица”

злаТНа възпоМеНаТелНа еМиСия 
“иСуС ХриСТоС”

злаТНа възпоМеНаТелНа еМиСия 
“Св. георги”

лице: Св. георги
гръБ: коНСТаНТиНов кръСТ

Технически параметри
Метал           ЗЛАТО, ПРОБА 999/1000            
качество       МаТ-глаНц, виСШе
Тегло            1,55 г.
диаметър     13,92 мм
гурт               гладък

лице: Св. Богородица
гръБ: коНСТаНТиНов кръСТ

Технически параметри
Метал           ЗЛАТО, ПРОБА 999/1000            
качество       МаТ-глаНц, виСШе
Тегло            1,55 г.
диаметър     13,92 мм
гурт               гладък

лице: иСуС ХриСТоС
гръБ: коНСТаНТиНов кръСТ

Технически параметри
Метал           ЗЛАТО, ПРОБА 999/1000            
качество       МаТ-глаНц, виСШе
Тегло            1,55 г.
диаметър     13,92 мм
гурт               гладък



емисия от чисто сребро, отсечена във висше, мат-гланцово качество с висок релеф 
на изображението. Тиражът е лимитиран.

ТеХНичеСки параМеТри
Метал: сребро, проба 999/1000
Тегло: 10 гр.
качество: висше, мат-гланцово
диаметър: 24 мм
Мотив: житни класове и дом

първаТа официалНа 
възпоМеНаТелНа еМиСия На 
ТериТорияТа На европейСкия 
Съюз  С чеТирифазНа 
леНТикулярНа карТиНа

Технически параметри:
Метал: Сребро 925/1000 
(Sterling Silver)
Диаметър: 38,61 мм (Crown Size)
Брутно тегло: 20 гр.
Лице: четирифазна лентикулярна 
картина с изображение на 
движещ се Дядо Коледа с шейна с 
подаръци
Гръб: Коледна елха със 
селективно покритие от 24-
каратово злато

Опаковка: масивна, плътно 
затваряща се топка във вид 
на играчка за елха с коледни 
мотиви, със синя панделка. 
При отваряне 
от топката звучи коледна 
песен.
Година на емисия: 2009



ТеХНичеСки параМеТри
Метал: сребро, проба 999/1000
Тегло: 10 гр.
качество: висше, мат-гланцово
диаметър: 24 мм
Мотив: житни класове и дом

Технически параметри
Метал: сребро, проба 925/1000 - 
Sterling silver, 
Тегло: 20 гр. 
Качество: висше, мат-гланцово, 
с оцветяване и селективно 
позлатяване на реверса, 
Диаметър: 38,61 мм

СреБърНа възпоМеНаТелНа еМиСия 
С оцвеТяваНе и чаСТичНо позлаТяваНе
“Сурвакарче” 

Тираж: 1000

Тираж: 1000

Тираж: 1000

гръб

Технически параметри
Метал: сребро, проба 925/1000 - 
Sterling silver, 
Тегло: 20 гр. 
Качество: висше, мат-гланцово, 
с оцветяване и селективно 
позлатяване на реверса, 
Диаметър: 38,61 мм

СреБърНа възпоМеНаТелНа еМиСия 
С оцвеТяваНе и чаСТичНо позлаТяваНе
“коледНа елХа” 

гръб

гръб

Технически параметри
Метал: сребро, проба 925/1000 - 
Sterling silver, 
Тегло: 20 гр. 
Качество: висше, мат-гланцово, 
с оцветяване и селективно 
позлатяване на реверса, 
Диаметър: 38,61 мм

СреБърНа възпоМеНаТелНа еМиСия 
С оцвеТяваНе и чаСТичНо позлаТяваНе
“СНеЖеН човек” 


