
Сребърна паричка
Метал: Сребро 999/1000

Диаметър: 24 мм
Тегло: 8,00 гр.

Лице: 1 сребърна паричка
Гръб: щъркел с бебе

паричка за учение
Метал: CuNi, посребрена

Диаметър: 24 мм
Тегло: 7 гр.
Лице: книги

Гръб: букет с цветя

паричка за прощъпулник
Метал: CuNi, посребрена

Диаметър: 24 мм
Тегло: 7 гр.

Лице: пълзящо бебе
Гръб: богатство

паричка за къСмет
Метал: CuNi, посребрена

Диаметър: 24 мм
Тегло: 7 гр.

Лице: четирилистна детелина
Гръб: любов

Специален, незабравим и впечатляващ 
подарък от четири емисии с 
благопожелания.

Сребърен коМпЛекТ 
за бебе

Специален, незабравим и впечатляващ 
подарък от четири емисии с 
благопожелания.

зЛаТен коМпЛекТ 
за бебе

Златна паричка
Метал: Злато 585/1000

Диаметър: 13,92 мм
Тегло: 1,55 гр.

Лице: 1 златна паричка
Гръб: щъркел с бебе

паричка За учение
Метал: CuNi, позлатена

Диаметър: 24 мм
Тегло: 7 гр.
Лице: книги

Гръб: букет с цветя

паричка За прощъпулник
Метал: CuNi, позлатена

Диаметър: 24 мм
Тегло: 7 гр.

Лице: пълзящо бебе
Гръб: богатство

паричка За късмет
Метал: CuNi, позлатена

Диаметър: 24 мм
Тегло: 7 гр.

Лице: четирилистна детелина
Гръб: любов



комплект от 12 късмета 
с благопожелания за 
новата година. късметите 

са специално изработени в 
Монетен двор на република 

българия по поръчка 
на “Глобал коинс енд медалс”.
Дванадесетте парички са поставени 
в специална празнична кутия с 
подарък цветен Дядо коледа.

коМпЛекТ оТ ДванаДеСеТ
къСМеТа за новоГоДишна баница
С МаСивно покриТие оТ 24-караТово зЛаТо

СпециаЛна празнична коЛекция оТ пеТ 
изящни еМиСии в ЛукСозна куТия
“коЛеДен коМпЛекТ”

Технически параметри “Мече” и “Дядо коледа”
Метал: медно-никeлова сплав с позлатяване
Тегло: 20 гр.
качество: висше, мат-гланцово, с оцветяване
Диаметър: 38,61 мм

Технически параметри “Снежен човек”, “Сурвакарче” и “елха”
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



коМпЛекТ оТ Две еМиСии по еДна унция 
чиСТо Сребро С прецизни цвеТни изображения
за проЛеТниТе празници

комплект от две емисии по една унция 
чисто сребро “цветница” и “великден”, 
позлатено яйце от пъдпъдък  
и кръстче, с тегло 1,7 гр. от злато, 
проба 585/1000, с окачалка.
празничният комплект е в специална 
кутия от кожа и кадифе.

Специална емисия цветница
Технически параметри
 Метал: Сребро 999, Тегло: 31,104 гр.,  
качество: висше, мат-гланцово
Диаметър: 40,0 мм, Гурт: гладък

Специална емисия великден
Технически параметри
Метал: Сребро 999, Тегло: 31,104 гр.,  
качество: висше, мат-гланцово
Диаметър: 40,0 мм, Гурт: гладък

веЛикДенСки коМпЛекТ

Специална емисия цветница
Технически параметри
 Метал: Сребро 999, Тегло: 31,104 гр.,  
качество: висше, мат-гланцово
Диаметър: 40,0 мм, Гурт: гладък

Специална емисия великден
Технически параметри
Метал: Сребро 999, Тегло: 31,104 гр.,  
качество: висше, мат-гланцово
Диаметър: 40,0 мм, Гурт: гладък



емисия 1 унция
Метал: злато, проба 999/1000
Тегло: 31,104 гр.
Диаметър: 35,2 мм
качество: висше, 
мат-гланцово

емисия 1/2 унция
Метал: злато, проба 999/1000
Тегло: 15,5 гр.
Диаметър: 29 мм
качество: висше, 
мат-гланцово

емисия 1/4 унция
Метал: злато, проба 999/1000
Тегло: 7,77 гр.
Диаметър: 24 мм
качество: висше, 
мат-гланцово

емисия 1/10 унция
Метал: злато, проба 999/1000
Тегло: 3,11 гр.
Диаметър: 20,0 мм
качество: висше, 
мат-гланцово

емисия 1/20 унция
Метал: злато, проба 999/1000
Тегло: 1,55 гр.
Диаметър: 13,92 мм
качество: висше, 
мат-гланцово

 колекция, изработена по специална поръчка на “Глобал коинс енд Медалс” в изключително ограничен тираж. 
Съдържа пет възпоменателни емисии, отсечени в мат-гланцово висше качество от злато проба 999/1000, с 
маркировка от вътрешната страна на канта, удостоверяваща метала и чистотата му. посветен на Св. Георги 
победоносец, мотивът изобразява сцената, в която Св. Георги убива змея с прецизно и свръхдетайлно 
изображение. на гърба околовръст е изписано: република българия - история на българската държава с 
изображение на лъв - символ на сила и свобода, както и щитове - закрила и воинска доблест.
Специално за колекцията в Монетен двор на република българия е изработена звезда на Св. Георги. 
изпълнена е в най-
сложната технология 
на монтаж на висши 
държавни отличия в 
следосвобожденската 
ни история. на 
повърхността й са 
инкрустирани шлифовани 
диаманти.
колекцията е в кутия 
от масивно дърво с 
инкрустиран щит със Св. 
Георги, покрит със зелен 
и черен силикатен емайл 
и изработен в Монетен 
двор на република 
българия.

коЛекционна Серия “Св. ГеорГи”

Скъпоценните камъни за звездата са доставени 
от Диамантената борса в антверпен . всяка 

звезда съдържа 56 шлифовани диаманта 
с размер 0,9-1,0 мм (средно 0,004 карата). 

в цялата звезда са инкрустирани диаманти 
с общо тегло 0,2 карата. Диамантите са с 

шлифовка в кръгла форма с 22 фасета, ръчен 
шлайф, категория VG (много добра). чистотата 

на диамантите в партидата е SI 1. цветът е J.

Тираж: 45 колекции



емисия 1 унция
Метал: злато, проба 999/1000
Тегло: 31,104 гр.
Диаметър: 35,2 мм
качество: висше, 
мат-гланцово

емисия 1 унция
Метал: злато, проба 585/1000
Тегло: 31,104 гр.
Диаметър: 35,2 мм
качество: висше, 
мат-гланцово

емисия 1/2 унция
Метал: злато, проба 585/1000
Тегло: 15,5 гр.
Диаметър: 29 мм
качество: висше, 
мат-гланцово

емисия 1/4 унция
Метал: злато, проба 585/1000
Тегло: 7,77 гр.
Диаметър: 24 мм
качество: висше, 
мат-гланцово

емисия 1/10 унция
Метал: злато, проба 585/1000
Тегло: 3,11 гр.
Диаметър: 20,0 мм
качество: висше, 
мат-гланцово

емисия 1/20 унция
Метал: злато, проба 585/1000
Тегло: 1,55 гр.
Диаметър: 13,92 мм
качество: висше, 
мат-гланцово

коЛекционна Серия “Св. ГеорГи”

Тираж: 99 колекции

 колекция, изработена по специална поръчка на “Глобал коинс енд Медалс” в изключително ограничен тираж. 
Съдържа пет възпоменателни емисии, отсечени в мат-гланцово висше качество от злато проба 999/1000, с 
маркировка от вътрешната страна на канта, удостоверяваща метала и чистотата му. посветен на Св. Георги 
победоносец, мотивът изобразява сцената, в която Св. Георги убива змея с прецизно и свръхдетайлно 
изображение. на гърба околовръст е изписано: република българия - история на 
българската държава с изображение на 
лъв - символ на сила и свобода, както и 
щитове - закрила и воинска доблест.
Специално за колекцията в 
Монетен двор на република 
българия е изработена 
звезда на Св. Георги. 
изпълнена е в най-сложната 
технология на монтаж на 
висши държавни отличия 
в следосвобожденската ни 
история. на повърхността й 
са инкрустирани шлифовани 
диаманти.
колекцията е в кутия от масивно дърво 
с инкрустиран щит със Св. Георги, 
покрит със зелен и черен 
силикатен емайл и изработен в 
Монетен двор на република 
българия.



колекция в луксозна дървена кутия с лупа. 
всяка от емисиите притежава  сертификат за качество. 
Лимитиран тираж

колекция от 16 емисии от 
сребро, проба 999/1000, със 
селективно позлатяване 
в мат-гланцово, висше 
качество. кант - гладък, 
с номерация.
на лицевата страна на 
всеки медал са изобразени 
национални символи на 
държавата. на обратната - 
карта на държавите, членки 
на европейския съюз.

коЛекция
“европейСки Съюз”

Гърция                   

Франция

Испания

Финландия

БелгияАвстрия

ИталияИрландия

Холандия

Германия

Сан Марино

Португалия

Монако

Люксембург

БългарияВатикана 



коМпЛекТ “иСуС хриСТоС”

коМпЛекТ “боГороДица”

коМпЛекТ “Св. ГеорГи”

зЛаТна възпоМенаТеЛна еМиСия 
Технически параметри
Метал           злато, проба 999/1000            
качество       МаТ-ГЛанц, виСше
Тегло            1,55 г.
Диаметър     13,92 мм
Гурт               ГЛаДък

Сребърна възпоМенаТеЛна еМиСия 
Технически параметри
Метал сребро, проба 999/1000 
качество биколорен, мат-гланц, селективно позлатен
Тегло 20 г.
Диаметър 40 мм
Гурт гладък 

зЛаТна възпоМенаТеЛна еМиСия 
Технически параметри
Метал           злато, проба 999/1000            
качество       МаТ-ГЛанц, виСше
Тегло            1,55 г.
Диаметър     13,92 мм
Гурт               ГЛаДък

Сребърна възпоМенаТеЛна еМиСия 
Технически параметри
Метал сребро, проба 999/1000 
качество биколорен, мат-гланц, селективно позлатен
Тегло 20 г.
Диаметър 40 мм
Гурт гладък 

зЛаТна възпоМенаТеЛна еМиСия 
Технически параметри
Метал           злато, проба 999/1000            
качество       МаТ-ГЛанц, виСше
Тегло            1,55 г.
Диаметър     13,92 мм
Гурт               ГЛаДък

Сребърна възпоМенаТеЛна еМиСия 
Технически параметри
Метал сребро, проба 999/1000 
качество биколорен, мат-гланц, селективно позлатен
Тегло 20 г.
Диаметър 40 мм
Гурт гладък 


