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ЗА ИЗИСКАНИ ДАМИ

ЗА ГОСПОДА 
С ИЗТЪНЧЕН ВКУС

ЗА СЛЕДВАЩОТО 
ПОКОЛЕНИЕ 

ЛЮБОПИТНИ 
КОЛЕКЦИОНЕРИ

,
,



Технически параметри
Метал: мед, 999/1000 
с масивно покритие от злато, 
проба 999/1000, и дигитално 
оцветяване; Тегло: 30 гр 
Качество: висше, мат-гланц 
Диаметър: 40 мм

Технически параметри на всяка от емисиите:
Метал: мед, проба: 999/1000 с масивно покритие от злато, 
проба 999/1000, и дигитално оцветяване;
Тегло: 30 гр.;  Качество: висше, мат-гланцово; Диаметър: 40 мм МЕДАЛНА ЕМИСИЯ 

„ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО“

НОВО

Цена за емисия 
42 лв.

ПРАЗНИЧНО НАСТРОЕНИЕ 
СЪС ЗЛАТЕН БЛЯСЪК НА ЕЛХАТА 

Комплект 
Весели празници!

Комплект „Весели празници“ събира три впечатляващи медални емисии, посветени на 
светлите зимни празници. Красивите цветове, нанесени по най-нови технологии върху висок 

релеф, улавят празничната магия и претворяват неповторимото ѝ настроение. Красива 
дървена кутия го превръща в съвършения подарък за Коледните и новогодишни празници.

Технически параметри
Метал: мед, проба: 999/1000 с 
масивно покритие от злато,
проба 999/1000, и дигитално 
оцветяване; Тегло: 30 гр;
Качество: висше, мат-гланцово; 
Диаметър: 40 мм

Цена на комплекта
119,90  лв.

с красива дървена кутия

Поръчайте заедно емисии от 2022 и 
2023 година и ще ги получите 
в безплатни подаръчни кутийки!

Цена 
42 лв.

Цена за 
отделна 
емисия: 
42 лв.

НОВА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА 
ПРАЗНИЧНА ЕМИСИЯ
ПОРЪЧАЙТЕ С ЛИЧНО ГРАВИРАНО ИМЕ

Сребро, проба 333/1000; 16,5 г; 
� 35,2 мм; Висше, мат-гланцово 
качество с оцветяване

ЧЕСТИТА 2023, БЪЛГАРИЯ!

Нека новата година донесе на всички 
здраве, мир и споделени моменти на 
щастие и обич!
Подарете емисията на близки, приятели, 
бизнес партньори.

КРАСИВА СРЕБЪРНА МЕДАЛНА 
ЕМИСИЯ С БЪЛГАРСКИТЕ ЦВЕТОВЕ 

Технически параметри
Метал: сребро, проба 333/1000; Тегло: 7,3 гр, Диаметър: 30 мм
Качество: висше, мат-гланцово, с оцветяване

САМО ЗА 
32 лв.

вкл. сертификат 
и предпазна капсула

Можете да закупите и подаръчна кутийка от 
кожа и червено кадифе на цена от 8,70 лв. 3

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА

59,90 ЛВ.
вкл. гравиране на име 

и луксозна кутийка

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА

59,90 ЛВ.
вкл. гравиране на име 

и луксозна кутийка



ТЪРЖЕСТВЕНА КАРТИНА 
ОТ ДВАНАДЕСЕТ СРЕБЪРНИ КЮЛЧЕТА

Българска монетна къща Ви дава възможност да закупите всички 
дванадесет кюлчета наведнъж на цена 

от 660 лв. с вкл. ДДС или на абонаментен принцип -  
по три кюлчета месечно за 165 лв. 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА СРЕБЪРНА КОЛЕКЦИЯ-КАРТИНА СЕ СЪСТОИ ОТ ДВАНАДЕСЕТ КЮЛЧЕТА 

ОТ ПО 10 ГРАМА ЧИСТО СРЕБРО. РЕЛЕФЪТ ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ЦЯЛАТА КОМПОЗИЦИЯ. 
ЖИВОПИСНАТА КАРТИНА Е НАНЕСЕНА С ПРЕЦИЗНО ДИГИТАЛНО ОЦВЕТЯВАНЕ.

КОЛЕКЦИЯТА СЕ ПОДРЕЖДА СИГУРНО В БЕЗПЛАТНА КРАСИВА ПРОЗРАЧНА РАМКА, 
КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТАВИ НА РАВНА ПОВЪРХНОСТ. 

ТИРАЖЪТ Е СИЛНО ОГРАНИЧЕН - САМО 5000. 

Технически параметри:
Метал: сребро, проба 999/1000; Качество: висше, мат-гланц; Silver Shadow     финиш; 

детайлно оцветяване; Диаметър: 36 мм; Тегло: 25 г
Тираж 9999 

ПРАЗНИЧНА ЕМИСИЯ ОТ ЧИСТО СРЕБРО
СИЛНО 

ОГРАНИЧЕНА 

НАЛИЧНОСТ

•ЧИСТО СРЕБРО
•НЕВЕРОЯТНО КАЧЕСТВО

•ОГРАНИЧЕН ТИРАЖ: САМО 9999 

Специална цена 
110 лв.

вкл. подаръчна 
кутийка

ПРАЗНИЧНА ЕМИСИЯ ОТ ЧИСТО СРЕБРО

Технически параметри:
Метал: сребро, проба 999/1000

Качество: висше, мат-гланц; Silver Shadow     финиш; 
детайлно оцветяване; Диаметър: 36 мм; Тегло: 25 г

Тираж 9999 

•ЧИСТО СРЕБРО
•НЕВЕРОЯТНО КАЧЕСТВО

•ОГРАНИЧЕН ТИРАЖ: САМО 9999 
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НОВА ПРАЗНИЧНА ЕМИСИЯ ОТ ЧИСТО СРЕБРО

Обичаят изисква шепа 
орехи да се сложат на 
тържествената трапеза 
на Бъдни вечер и да 
се прекадят, да бъдат 
благословени заедно с 
хляба и ястията. 
Тогава всеки член на 
семейството избира 
по един орех и като го 
разчупи, узнава късмета 
си. Хубавата, здрава ядка 
предвещава добро здраве и 
щастие през новата година.

Специална цена 
110 лв.

вкл. подаръчна 
кутийка

За Нова година изберете дванадесетте традиционни късмета или заложете 
на петте най-важни за най-близките хора! Всеки от комплектите късмети с 
благопожелания е в красива тематична кутия - един наистина прекрасен подарък. 

ПЕТ КЪСМЕТА ЗА БАНИЦА

Технически параметри
на всяка емисия

Метал: мед, проба: 999/1000 с масивно покритие 
от злато, проба 999/1000;

Качество: висше, мат-гланцово; диаметър 30 мм

Преди употреба извадете продукта от защитната капсула и го увийте във фолио. Повърхността е 
тествана при нагряване до 200°С. След употреба измийте с топла вода и сапун и приберете в капсулата. 
Медалната емисия Дядо Коледа е с колекционерска стойност и не може да бъде нагрявана!

Технически параметри
Метал: сребро, проба: 

999/1000; Качество: висше, 
мат-гланцово; Тегло: 10 гр

Диаметър: 24 мм

Цена 
49,90

 лв.

ДВАНАДЕСЕТ КЪСМЕТА 
ЗА НОВОГОДИШНАТА БАНИЦА

СРЕБЪРНА ПАРИЧКА ЗА ПИТКАТА
НА БЪДНИ ВЕЧЕР

Цена 
на комплекта 

69,90 лв.

24 мм

Цена 
на комплекта 

120 лв.



ПРАЗНИЧНА ЕМИСИЯ ОТ ЧИСТО СРЕБРО

Технически параметри:
Метал: сребро, проба 999/1000

Качество: висше, мат-гланц; Silver Shadow     финиш; 
детайлно оцветяване; Диаметър: 36 мм; Тегло: 25 г

Тираж 9999 

•ЧИСТО СРЕБРО
•НЕВЕРОЯТНО КАЧЕСТВО

•ОГРАНИЧЕН ТИРАЖ: САМО 9999 
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НОВА ПРАЗНИЧНА ЕМИСИЯ ОТ ЧИСТО СРЕБРО

Обичаят изисква шепа 
орехи да се сложат на 
тържествената трапеза 
на Бъдни вечер и да 
се прекадят, да бъдат 
благословени заедно с 
хляба и ястията. 
Тогава всеки член на 
семейството избира 
по един орех и като го 
разчупи, узнава късмета 
си. Хубавата, здрава ядка 
предвещава добро здраве и 
щастие през новата година.

Специална цена 
110 лв.

вкл. подаръчна 
кутийка

За Нова година изберете дванадесетте традиционни късмета или заложете 
на петте най-важни за най-близките хора! Всеки от комплектите късмети с 
благопожелания е в красива тематична кутия - един наистина прекрасен подарък. 

ПЕТ КЪСМЕТА ЗА БАНИЦА

Технически параметри
на всяка емисия

Метал: мед, проба: 999/1000 с масивно покритие 
от злато, проба 999/1000;

Качество: висше, мат-гланцово; диаметър 30 мм

Преди употреба извадете продукта от защитната капсула и го увийте във фолио. Повърхността е 
тествана при нагряване до 200°С. След употреба измийте с топла вода и сапун и приберете в капсулата. 
Медалната емисия Дядо Коледа е с колекционерска стойност и не може да бъде нагрявана!

Технически параметри
Метал: сребро, проба: 

999/1000; Качество: висше, 
мат-гланцово; Тегло: 10 гр

Диаметър: 24 мм

Цена 
49,90

 лв.

ДВАНАДЕСЕТ КЪСМЕТА 
ЗА НОВОГОДИШНАТА БАНИЦА

СРЕБЪРНА ПАРИЧКА ЗА ПИТКАТА
НА БЪДНИ ВЕЧЕР

Цена 
на комплекта 

69,90 лв.

24 мм

Цена 
на комплекта 

120 лв.

2023 ГОДИНА НА ЗАЕКА
ОЧАКВА НИ ДИНАМИЧНА 2023!

Според лунарния календар, 2023 година ще премине 
под знака на заека. Дългоухият спринтьор вещае 

разумно осмисляне на всяка ситуация, бдителност и 
способност по всяко време да се мобилизирате и да 

държите под око опасните ситуации. 
Сребърната и златната медални емисии „2023 - Година 
на заека“ са перфектният подарък за хората, родени 
през 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, както и 
за всички бебета, които ще се родят през 2023 година.

ТЕХНОЛОГИЯ SILVER SHADOW ВЪРХУ ВИСОК 
РЕЛЕФ ОТ 25 ГРАМА ЧИСТО СРЕБРО

Технически параметри:
Метал: сребро, проба 999/1000

Качество: висше, мат-гланц; Silver Shadow    финиш; 
детайлно оцветяване; Диаметър: 36 мм; Тегло: 25 г

Тираж 9999 

Технически параметри:
Тегло: 1/2 г злато, проба 999,9/ 1000
Диаметър: 13,92 мм 

МЕДАЛНА ЕМИСИЯ ОТ ПОЛОВИН ГРАМ ЧИСТО 
ЗЛАТО ВЪВ ВИСШЕ, МАТ-ГЛАНЦОВО КАЧЕСТВО
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Цена 
120 лв.

вкл. подаръчна 
кутия и сертификат 

за автентичност

Специална цена 
110 лв.

вкл. подаръчна 
кутийка



КОЛЕКЦИЯ ЗА НАШАТА РЕАЛНОСТДИГИТАЛЕН СВЯТ

сертификатите са пластични карти

Българска монетна къща създаде стартовото кюлче от поредицата „Дигитален свят“ с убеждението, че правото на 
свободен достъп до Интернет гарантира свободата на всеки човек да получава информация и да споделя идеите си.

ООН защитава правото на свободен достъп до 
Глобалната мрежа като го обвързва с основното 
човешко право на информация и свобода на словото. 
Интернет е средство за ефективното упражняване 
на правото да се търси, получава и разпространява 
информация.
И Европа гарантира еднаквото и 
недискриминационно третиране на трафика 
при предоставянето на услуги за достъп до интернет 
и за защита на правата на крайните потребители.
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ОБУЧЕНИЕ
И ТРЕНИРОВКИ

ВИРТУАЛНО
ИЗКУСТВО

ТЕРАПИЯ
И ЛЕЧЕНИЕ

КОМПЮТЪРНИ
ИГРИ

АРХИТЕКТУРА
И ИЗКУСТВО

АЕРО-КОСМИЧЕСКА 
ИНДУСТРИЯ

ХРАНИТЕЛНА
ИНДУСТРИЯ

АВТОМОБИЛНА
ИНДУСТРИЯ

СМАРТ
УСТРОЙСТВА

ДРОНОВЕ

Технически параметри
на всяко от кюлчетата

Метал: сребро, 
проба 999,9/1000

Тегло: 10 гр 
Качество: висше, мат-гланц

Размери: 40/25 мм

ЦЕНА 59,90 ЛВ.

Дигиталният свят е изключително сложна и обхватна система, която в никакъв случай не се свежда до сърфирането 
в Интернет. Българска монетна къща разработи сребърни кюлчета с новаторска концепция, която обхваща шест 
направления и подсистеми на дигиталния свят, които откриваме ежедневно в заобикалящата ни реалност.
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МОЛЕКУЛЯРНО
МОДЕЛИРАНЕ

КЮБИТ
(КВАНТОВ БИТ)

КВАНТОВА
КРИПТОГРАФИЯ

ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

ПРОГНОЗИРАНЕ
И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

НА КРИЗИ

УМНИ
ДОМОВЕ

РЕГУЛАЦИЯ
НА УЛИЧНОТО

ДВИЖЕНИЕ

УМНИ ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА

АЛГОРИТМИ
ЗА МАШИННО

ОБУЧЕНИЕ

УМНО УЛИЧНО
ОСВЕТЛЕНИЕ

ЛИЧЕН ВИРТУАЛЕН
АСИСТЕНТ

ОНЛАЙН
ТЪРСАЧКИ

АВТОНОМНИ
АВТОМОБИЛИ

СИСТЕМИ ЗА 
 РАЗПОЗНАВАНЕ

РОБОТИ

ЕЗИКОВИ
ПРЕВОДИ

ВИРТУАЛНИ
РАЗХОДКИ

ДОБАВЕНА
РЕАЛНОСТ

МЕДИЦИНА
(ПРОТЕЗИ И ОРГАНИ)

ИНСТРУМЕНТИ
(МАШИННИ ЧАСТИ)
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ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ДОМ

МОЯТА РОДИНА

МЕСТАТА ОТ ЖИВОТА ТИ

В традициите на българите е 
да събират спомени от цяла 
България, от всички природни 
и архитектурни обекти, които 
посещават.
Мащабната като изпълнение 
и замисъл колекция е в 
ГРАНДИОЗНА ОПАКОВКА!
Размерът на разгънатата 
опаковка с контурите на 
България е цели 41 на 58 см.

България се състои от 28 области 
и животът на всеки от нас е 
свързан поне с няколко от тях. 
Пазим скъпи спомени за родното 
ни място, мястото, където сме 
учили, където сме срещнали 
първата любов, любимите места 
за почивки и пътешествия. 
Събираме кътчета от родината в 
преживяванията си цял живот.
Колекцията почита всички 
кътчета на България с красиви 
художествени релефи. 
Биколорните медални 
възпоменателни емисии са 
едновременно интересни и 
достъпни за всеки колекционер.
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ОБУЧЕНИЕ
И ТРЕНИРОВКИ

ВИРТУАЛНО
ИЗКУСТВО

ТЕРАПИЯ
И ЛЕЧЕНИЕ

КОМПЮТЪРНИ
ИГРИ

АРХИТЕКТУРА
И ИЗКУСТВО

АЕРО-КОСМИЧЕСКА 
ИНДУСТРИЯ

ХРАНИТЕЛНА
ИНДУСТРИЯ

АВТОМОБИЛНА
ИНДУСТРИЯ

СМАРТ
УСТРОЙСТВА

ДРОНОВЕ

Технически параметри
на всяко от кюлчетата

Метал: сребро, 
проба 999,9/1000

Тегло: 10 гр 
Качество: висше, мат-гланц

Размери: 40/25 мм

ЦЕНА 59,90 ЛВ.

Дигиталният свят е изключително сложна и обхватна система, която в никакъв случай не се свежда до сърфирането 
в Интернет. Българска монетна къща разработи сребърни кюлчета с новаторска концепция, която обхваща шест 
направления и подсистеми на дигиталния свят, които откриваме ежедневно в заобикалящата ни реалност.
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УМНО УЛИЧНО
ОСВЕТЛЕНИЕ

ЛИЧЕН ВИРТУАЛЕН
АСИСТЕНТ

ОНЛАЙН
ТЪРСАЧКИ

АВТОНОМНИ
АВТОМОБИЛИ

СИСТЕМИ ЗА 
 РАЗПОЗНАВАНЕ

РОБОТИ

ЕЗИКОВИ
ПРЕВОДИ

ВИРТУАЛНИ
РАЗХОДКИ

ДОБАВЕНА
РЕАЛНОСТ

МЕДИЦИНА
(ПРОТЕЗИ И ОРГАНИ)

ИНСТРУМЕНТИ
(МАШИННИ ЧАСТИ)
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ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ДОМ

МОЯТА РОДИНА

МЕСТАТА ОТ ЖИВОТА ТИ

В традициите на българите е 
да събират спомени от цяла 
България, от всички природни 
и архитектурни обекти, които 
посещават.
Мащабната като изпълнение 
и замисъл колекция е в 
ГРАНДИОЗНА ОПАКОВКА!
Размерът на разгънатата 
опаковка с контурите на 
България е цели 41 на 58 см.

България се състои от 28 области 
и животът на всеки от нас е 
свързан поне с няколко от тях. 
Пазим скъпи спомени за родното 
ни място, мястото, където сме 
учили, където сме срещнали 
първата любов, любимите места 
за почивки и пътешествия. 
Събираме кътчета от родината в 
преживяванията си цял живот.
Колекцията почита всички 
кътчета на България с красиви 
художествени релефи. 
Биколорните медални 
възпоменателни емисии са 
едновременно интересни и 
достъпни за всеки колекционер.

ПЪРВАТА ДОСТЪПНА ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН 
МАЩАБНА КОЛЕКЦИЯ ЗА РОДИНАТА НИ

СПОМЕН ОТ ВСЯКО КЪТЧЕ НА БЪЛГАРИЯ

ПЪРВИТЕ ШЕСТ 
ЕМИСИИ ОТ 
ПОРЕДИЦАТА:
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За всеки българин 
от 9 до 99 години

ПЪРВО ПРЕДСТАВЯНЕ!

36 мм

 Цена на емисия 
само 15 лв.

биколорни
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НОВО!БЛЕСТЯЩИ КЮЛЧЕТА ОТ ЧИСТО СРЕБРО

 Цена на кюлче 
само 39,90 лв.

Технически параметри на всяко от кюлчетата:
Метал: сребро, проба 999/1000; Качество: висше, мат-гланц; 

Тегло: 2,5 гр; Размери: 19,15 мм/ 11,55 мм

Кюлчета от два и 
половина грама чисто 

сребро с прекрасен 
дизайн за всяка от 

дванадесетте зодии.
Ако желаете, можете 
да окачите кюлчето 
през финия отвор в 

горната му част.

 
вкл. подаръчна 

кутийка
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НОВО!

Технологичният процес по затварянето на обкова е 
подобен на  затваряне на часовников корпус. 

Той не гарантира пълна херметизация.
Обковът е от неблагодорен метал с електролитно 

позлатяване с дебелина 5 микрона върху повърхността.

ЗВЕЗДНИ МЕДАЛНИ ЕМИСИИ ОТ ЧИСТО ЗЛАТО

Елегантни медални емисии с модерен 
дизайн и изящество на изработката 
във висше, мат-гланцово качество.
Престижно тегло от 1,2 грама чисто 

злато и диаметър от 18 мм.

Цена 
264 лв.

вкл. подаръчна 
кутийка

Цена 
299 лв.

вкл. обков и 
подаръчна кутийка

ШОКОЛАД
От шоколад се пълнее и се вдига захар? И да, и не. 

Хората, които хапват черен шоколад повече от 5 
пъти седмично, намаляват риска си от болести на 
сърцето с 57%. Шоколадът стимулира невронната 
активност на мозъка, която създава  усещането за 

удоволствие,намалява стреса, подобрява
настроението и повишава познавателните

способности.

ИЗКУШЕНИЯТА      НА ЖИВОТА
Сребърни кюлчета за изкушенията, за 

които знаем, че не са полезни за здравето, 
но в ограничени количества внасят 

наслада в живота.
Да се радваш на малките радости е 

жизненото мото на повечето щастливи 
хора по света и на повечето столетници.

Медицината е на мнение, че 
неразумната употреба на алкохол 

води до сериозни увреждания. Екипите на 
„Глобал Коинс енд Медалс“ и „Българска 
Монетна Къща“ подкрепят безусловно това 
научно твърдение.

В същото време не можем да подминем с 
безразличие отделни случаи, които не 

опровергават медицинските заключения, а 
само хвърлят повече светлина върху някои 
от тях. 

Такава е историята на едно от най-
колоритните оцелявания на човек в 

условията на бедствие.

Чарлз Джокин е назначен на 4 април 
1912 г. на длъжност Главен пекар 

на „Титаник“ за първия му курс от 
Саутхемптън до Ню Йорк. Длъжностната 
му характеристика включвала и дейността 
на ръководител на спасителна лодка Nr. 10. 

Поведението на Чарлз Джокин между 
0:30 и 2:20 часа (когато „Титаник“ 

потъва) на 15 април 1912 г. надхвърля всички 
примери за човечност и всеотдайност 
при изпълнение на служебен дълг. Той 
осигурява храна за пасажери от палуба 
А;  принуждава жени и деца да се качат в 
спасителните лодки и хвърля зад борда над 
50 шезлонга, за които да се хванат паднали 
в океана хора. Отказва се от мястото си в 
лодка Nr. 10, тъй като „евакуацията му в 
този момент би била лош пример“. 

След като направил всичко по силите 
си, Чарлз Джокин пресрещнал втория 

офицер на кораба, сочейки луксозен бар 

на борда с елементарния въпрос: „Какво 
ще правим сега с всичкото това пиене?“ 
Твърди се, че отговорът бил нещо от рода: 
„Ти добре ли си! Не виждаш ли, че светът 
свършва!“. Това било прието като ясен знак 
и дало свобода на Джокин да се намести 
на бара от дясната страна на дек А и да 
прибегне към свръхкачествени питиета, 
недостижими като предлагане и цена при 
нормални обстоятелства. Някои източници 
споменават за около 2 литра уиски от 
марки, които нямаме право да назоваваме. 

В 2:15 часа Чарлз Джокин си надява 
спасителния пояс и отива на заоблената 

кърма на кораба,  откъдето потъва в 
океана. Плува над два часа и половина, 
без да обръща внимание на ледената вода. 
Около 4 часа сутринта се хваща за въжетата 
на спасителна лодка Nr. 4 и плува до нея 
още час и половина, след което е качен на 
кораба „Карпатия“. Оцелява без каквито и 
да е увреждания и умира чак през 1956 г. на 
78-годишна възраст.           

КАК ГЛАВНИЯТ ПЕКАР  
 НА „ТИТАНИК“ ОЦЕЛЯВА  

ПРИ ПОТЪВАНЕТО НА КОРАБА
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Технологичният процес по затварянето на обкова е 
подобен на  затваряне на часовников корпус. 

Той не гарантира пълна херметизация.
Обковът е от неблагодорен метал с електролитно 

позлатяване с дебелина 5 микрона върху повърхността.

ЗВЕЗДНИ МЕДАЛНИ ЕМИСИИ ОТ ЧИСТО ЗЛАТО

Елегантни медални емисии с модерен 
дизайн и изящество на изработката 
във висше, мат-гланцово качество.
Престижно тегло от 1,2 грама чисто 

злато и диаметър от 18 мм.

Цена 
264 лв.

вкл. подаръчна 
кутийка

Цена 
299 лв.

вкл. обков и 
подаръчна кутийка

ШОКОЛАД
От шоколад се пълнее и се вдига захар? И да, и не. 

Хората, които хапват черен шоколад повече от 5 
пъти седмично, намаляват риска си от болести на 
сърцето с 57%. Шоколадът стимулира невронната 
активност на мозъка, която създава  усещането за 

удоволствие,намалява стреса, подобрява
настроението и повишава познавателните

способности.

ИЗКУШЕНИЯТА      НА ЖИВОТА
Сребърни кюлчета за изкушенията, за 

които знаем, че не са полезни за здравето, 
но в ограничени количества внасят 

наслада в живота.
Да се радваш на малките радости е 

жизненото мото на повечето щастливи 
хора по света и на повечето столетници.

Медицината е на мнение, че 
неразумната употреба на алкохол 

води до сериозни увреждания. Екипите на 
„Глобал Коинс енд Медалс“ и „Българска 
Монетна Къща“ подкрепят безусловно това 
научно твърдение.

В същото време не можем да подминем с 
безразличие отделни случаи, които не 

опровергават медицинските заключения, а 
само хвърлят повече светлина върху някои 
от тях. 

Такава е историята на едно от най-
колоритните оцелявания на човек в 

условията на бедствие.

Чарлз Джокин е назначен на 4 април 
1912 г. на длъжност Главен пекар 

на „Титаник“ за първия му курс от 
Саутхемптън до Ню Йорк. Длъжностната 
му характеристика включвала и дейността 
на ръководител на спасителна лодка Nr. 10. 

Поведението на Чарлз Джокин между 
0:30 и 2:20 часа (когато „Титаник“ 

потъва) на 15 април 1912 г. надхвърля всички 
примери за човечност и всеотдайност 
при изпълнение на служебен дълг. Той 
осигурява храна за пасажери от палуба 
А;  принуждава жени и деца да се качат в 
спасителните лодки и хвърля зад борда над 
50 шезлонга, за които да се хванат паднали 
в океана хора. Отказва се от мястото си в 
лодка Nr. 10, тъй като „евакуацията му в 
този момент би била лош пример“. 

След като направил всичко по силите 
си, Чарлз Джокин пресрещнал втория 

офицер на кораба, сочейки луксозен бар 

на борда с елементарния въпрос: „Какво 
ще правим сега с всичкото това пиене?“ 
Твърди се, че отговорът бил нещо от рода: 
„Ти добре ли си! Не виждаш ли, че светът 
свършва!“. Това било прието като ясен знак 
и дало свобода на Джокин да се намести 
на бара от дясната страна на дек А и да 
прибегне към свръхкачествени питиета, 
недостижими като предлагане и цена при 
нормални обстоятелства. Някои източници 
споменават за около 2 литра уиски от 
марки, които нямаме право да назоваваме. 

В 2:15 часа Чарлз Джокин си надява 
спасителния пояс и отива на заоблената 

кърма на кораба,  откъдето потъва в 
океана. Плува над два часа и половина, 
без да обръща внимание на ледената вода. 
Около 4 часа сутринта се хваща за въжетата 
на спасителна лодка Nr. 4 и плува до нея 
още час и половина, след което е качен на 
кораба „Карпатия“. Оцелява без каквито и 
да е увреждания и умира чак през 1956 г. на 
78-годишна възраст.           

КАК ГЛАВНИЯТ ПЕКАР  
 НА „ТИТАНИК“ ОЦЕЛЯВА  

ПРИ ПОТЪВАНЕТО НА КОРАБА
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СЛЪНЧЕВИ 
ЛЪЧИ

Разумното излагане на слънце укрепва имунната 
система, контролира нивата на вредния холестерол, 

подобрява качеството на съня и премахва 
сънливостта през деня. И най-важното - набавя 

жизненоважния витамин Д.

Без каквото и да е съмнение, 
тютюнопушенето е един от най-вредните 

навици. Никой не смее да оспорва това на 
фона на безкрайните медицински заключения 
и доказателства. Случаите, които опровергават 
горното са по-скоро изключения, върху които 

не трябва да се фокусираме. Точно по тази 
причина няма да се спираме подробно на 

съдбата на най-дълго живелия американец 
– Ричард Овертън. Той е роден през 1906 г. 
и е бил ветеран от Втората Световна Война, 
по време на която е служил в Пърл Харбър. 
След това е работил в Министерството на 
финансите на САЩ в Тексас. Пенсиониран 

е на 85-годишна възраст. През целия си 
112-годишен живот – до смъртта си през 2018 

- е пил разумни количества кафе, уиски с 
кола и е пушил средно по 12 пури на ден без 
изключение. Почти до края на живота си е 
карал колата си, в която основната екстра 

бил огромен пепелник за пурите. Подновил 
шофьорската си книжка на 106 години без 

сериозни здравословни оплаквания. В 
никакъв случай не съветваме когото и 

да е да прави като него...    

Технически параметри на всяко от кюлчетата:
Метал: сребро, проба 999/1000; 

Качество: висше, мат-гланц; дигитално оцветяване
Тегло: 15 гр; Размери: 40/25 мм

15 ГРАМА ЧИСТО СРЕБРО 
С КРАСИВО ОЦВЕТЯВАНЕ

Съберете „Изкушенията на живота“ 
на абонаментен принцип или купете 
поотделно и направете необичаен 
подарък. Всяко от кюлчетата е на 
преференциалната цена от 84 лв.

ИЗКУШЕНИЯТА      НА ЖИВОТА
НЕТРАДИЦИОННА КОЛЕКЦИЯ

КАФЕ
Кафето подобрява нивото на енергия и 

прави мозъка ни по-пъргав. То помага за 
изгарянето на мазнини, съдържа полезните 

витамини B2, B5, B3 магнезий и калий.
Кафето дава добра доза антиоксиданти и 

предпазва черния дроб.

Прекомерната консумация на някои 
от изобразените продукти може да 
бъде вредна за здравето.

18+



БУКВИ ОТ ПОЛОВИН 
ГРАМ ЧИСТО ЗЛАТО

ПЕРФЕКТНИЯТ ПОДАРЪК ЗА ВСЕКИ ПОВОД!

Цена 120 лв.
вкл. капсула 
и подаръчна 

кутийка

Можете да поръчате медалната емисия в елегантен обков.  
Технологичният процес по затварянето на обкова е подобен на  
затваряне на часовников корпус. Той не гарантира пълна херметизация.
Обковът е от неблагодорен метал с електролитно позлатяване с 
дебелина 5 микрона върху повърхността.
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Цена 150 лв.
вкл. обков и 
подаръчна 

кутийка

НОВО!

Технически параметри:
Тегло: 1/2 г злато, проба 999,9
Диаметър: 13,92 мм 

ЗЛАТНА КОЛЕКЦИОННА МОНЕТА 

„2023 ГОДИНА НА ЗАЕКА“

Технически параметри
Метал: злато, проба 999
Качество: висше, висше, мат-гланц
Тегло: 155,5 гр
Диаметър: 65 мм
Емитент: Острови Кук
Номинал: 200 долара
Година на емисия: 2023

5 унции чисто злато с дълбок и детайлен релеф върху 
седеф. Истинска колекционерска привилегия!

Цена 28 800 лв.

СРЕБЪРНА 
КОЛЕКЦИОННА 

МОНЕТА 

„КАМЪКЪТ“

17

2 унции чисто 
сребро

световен 
тираж 1777 фасетирана 

блестяща 
повърхност

Качество: висше, мат-гланц
Тегло: 62 гр
Диаметър: 38,61 мм
Емитент: Острови Кук
Номинал: 10 долара
Година на емисия: 2022

Цена 384 лв.

Световен тираж 
25 монети

наличност - 2 монети

ТРИУМФ

ВЕЧНА СЛАВА

БЪЛГАРИЯ
РОДИНАТА НИ, най-старата държава с непроменено име в Европа, 
е представена пред света САМО И ЕДИНСТВЕНО С ВЕЛИЧИЕТО 
на българската история.

За пръв път БЪЛГАРИЯ има толкова внушителна като замисъл и 
изпълнение колекция от ВИСОКОРЕЛЕФНИ медални емисии от 
ЧИСТО СРЕБРО.

ВПЕЧАТЛЯВАЩА НОВА ТЕХНОЛОГИЯ 
НА ИЗРАБОТКА!

 СЪВЪРШЕНА КОМБИНАЦИЯ ОТ ЛАЗЕРНА 
ОБРАБОТКА В НАНОРЕЖИМ  И ДЕТАЙЛНО 

ОЦВЕТЯВАНЕ НА СВЕТЛОСЕНКИ SILVER 
SHADOW ВЪРХУ ВИСОК РЕЛЕФ

*Поради ограниченията на двуизмерното 
представяне на хартия, от изображенията не 

се добива пълна представа за дълбочината 
на образа и ефекта от триизмерната лазерна 

обработка

Технически параметри 
на всяка от емисиите:

Метал: сребро, проба 999/1000
Качество: висше, мат-гланц; 

Silver Shadow    финиш; детайлно 
оцветяване; Диаметър: 36 мм; Тегло: 25 г

СПЕЦИАЛНА 
ЦЕНА

НА ЕМИСИЯ:
99,90 ЛВ.

*само за абонамент
Единична цена 

с подаръчна кутийка 
110 лв.

ПОДАРЪК!
КРАСИВА 

ОПАКОВКА 
ЗА ЦЯЛАТА 
КОЛЕКЦИЯ



ЗЛАТНА КОЛЕКЦИОННА МОНЕТА 

„2023 ГОДИНА НА ЗАЕКА“

Технически параметри
Метал: злато, проба 999
Качество: висше, висше, мат-гланц
Тегло: 155,5 гр
Диаметър: 65 мм
Емитент: Острови Кук
Номинал: 200 долара
Година на емисия: 2023

5 унции чисто злато с дълбок и детайлен релеф върху 
седеф. Истинска колекционерска привилегия!

Цена 28 800 лв.

СРЕБЪРНА 
КОЛЕКЦИОННА 

МОНЕТА 

„КАМЪКЪТ“
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2 унции чисто 
сребро

световен 
тираж 1777 фасетирана 

блестяща 
повърхност

Качество: висше, мат-гланц
Тегло: 62 гр
Диаметър: 38,61 мм
Емитент: Острови Кук
Номинал: 10 долара
Година на емисия: 2022

Цена 384 лв.

Световен тираж 
25 монети

наличност - 2 монети

ТРИУМФ

ВЕЧНА СЛАВА

БЪЛГАРИЯ
РОДИНАТА НИ, най-старата държава с непроменено име в Европа, 
е представена пред света САМО И ЕДИНСТВЕНО С ВЕЛИЧИЕТО 
на българската история.

За пръв път БЪЛГАРИЯ има толкова внушителна като замисъл и 
изпълнение колекция от ВИСОКОРЕЛЕФНИ медални емисии от 
ЧИСТО СРЕБРО.

ВПЕЧАТЛЯВАЩА НОВА ТЕХНОЛОГИЯ 
НА ИЗРАБОТКА!
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се добива пълна представа за дълбочината 
на образа и ефекта от триизмерната лазерна 

обработка

Технически параметри 
на всяка от емисиите:

Метал: сребро, проба 999/1000
Качество: висше, мат-гланц; 

Silver Shadow    финиш; детайлно 
оцветяване; Диаметър: 36 мм; Тегло: 25 г

СПЕЦИАЛНА 
ЦЕНА

НА ЕМИСИЯ:
99,90 ЛВ.

*само за абонамент
Единична цена 

с подаръчна кутийка 
110 лв.

ПОДАРЪК!
КРАСИВА 

ОПАКОВКА 
ЗА ЦЯЛАТА 
КОЛЕКЦИЯ

СРЕБЪРНА КОЛЕКЦИОННА ПОРЕДИЦА

ЖИВОТО 
БОГАТСТВО 
НА БЪЛГАРИЯ

Технически параметри на всяка от емисиите:
Метал: сребро, проба 999/1000
Качество: висше, мат-гланц; Silver Shadow  финиш; 
детайлно оцветяване; Диаметър: 36 мм; Тегло: 25 г

КОЛЕКЦИЯТА ВКЛЮЧВА ДВАНАДЕСЕТ ЛЮБИМИ ДИВИ ЖИВОТНИ

Обичта към животните и природата на 
България е завет, който трябва да оставим на 
поколенията. Няма друга държава с толкова 
внушителна колекция за животинския си свят - 
всяка емисия е изработена с висок релеф от 25 
грама чисто сребро. В рамките на колекцията 
ще получите подарък - красива дървена кутия.

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА НА ЕМИСИЯ: 99,90 ЛВ. *само за абонамент
ЕДИНИЧНА ЦЕНА С ПОДАРЪЧНА КУТИЙКА 110 лв. 19



За имените дни през зимата

СТАТУЕТКА 
РИБА

КЮЛЧЕТА ОТ ПОЛОВИН ГРАМ ЧИСТО ЗЛАТО

Технически параметри
на всяко златно кюлче:

Метал: злато, 999,9; 
Тегло: 1/2 г; Размери: 8,6 х 15,2 мм; 

Качество: висше, мат-гланцово

ФИКСИРАНА ЦЕНА
120 лв.

подарък луксозна 
кутийка

ВЕЛИЧЕСТВЕНА СТАТУЕТКА 
С БЛИЗО ПОЛОВИНМЕТРОВА 

ДЪЛЖИНА

МАСИВНО ПОКРИТИЕ 
ОТ ЗЛАТО

ВПЕЧАТЛЯВАЩА ДЕТАЙЛНОСТ 

ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР ОТ 
СТАТУЕТКАТА ЗА ЕВРОПА

Статуетката е изработена по вида на най-скъпата 
аквариумна риба - малайзийският склеропагес  - 

който достига цена до 300 000 щатски долара. 
Вярването е, че този хищник от епохата на 

динозаврите, с големи като монети люспи, носи 
късмет и благоденствие на собственика си.ЦЕНА 6000 ЛВ.

Появата на нов живот е специален и тържествен 
момент, който заслужава да бъде отбелязан със 
също толкова ценен подарък. Комплектът за 
бебе е спомен с непреходна стойност и красота. 
Традицията да се подарява паричка от благороден 
метал е обогатена с мотиви с благопожелания: за 
здраве, учение, късмет, любов... 

Златна паричка:
Метал: Злато 999/1000
Диаметър: 13,92 мм
Тегло: 1/2 гр
Качество: висше, 
мат-гланцово

Паричка за прощъпулник, 
Паричка за учение, Паричка за късмет:
Метал: CuNi, позлатена
Диаметър: 24 мм
Тегло: 7 гр
Качество: висше, мат-гланцово

Сребърен комплект 
за бебе

Сребърна паричка, Паричка за прощъпулник, 
Паричка за учение, Паричка за късмет:
Метал: сребро 999/1000
Диаметър: 24 мм
Тегло: 8 гр
Качество: висше, мат-гланцово

21

Златен комплект 
за бебе

Цена 144 лв

Цена 190 лв.
Медалите са опаковани в специална 
цветна кутия с място за снимка на 
бебето, името и датата на раждането му.

Всяка година 
от този модел 
се изработва 
силно ограничено 
количество. 
Поръчките ще 
се изпълняват 
по реда на 
получаването им.

Цена 600 лв.
вкл. кутия  и 

сертификат за 
автентичност

� 54 мм

„Българска монетна къща“ представя изключителен 
джобен часовник. Върху капачето е инкрустиран герб 

на Република България с масивно покритие от 24-каратово злато, 
отсечен във висше, мат-гланцово качество. 

Висококачественият швейцарски механизъм 
гарантира надеждност. 

Часовникът е в луксозна подаръчна кутия.

За негоЗа нея

Комплект от колие и обеци, изработени на прочутия остров Мурано до 
Венеция. На обратната страна на медальона има маркировка за оригинално 

стъкло от Мурано. Всеки комплект е в подаръчна кутийка. Цена 60 лв.
Колието е с текстилна каишка, обеците са на винтче. Поради спецификата на венецианското стъкло и 

предимно ръчната изработка, всеки комплект е с уникална шарка. Показаните на снимките сърца и обеци 
илюстрират цветовата гама и цвета на обкова.

ДЖОБЕН ЧАСОВНИККОМПЛЕКТ ОТ ВЕНЕЦИАНСКО СТЪКЛО

N 1 N 2

N 3 N 4

N 5 N 6
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ДЖОБЕН ЧАСОВНИККОМПЛЕКТ ОТ ВЕНЕЦИАНСКО СТЪКЛО

N 1 N 2

N 3 N 4

N 5 N 6

Сервизът е ръчна изработка на прочутите 
майстори- стъклари от венецианския 
остров Мурано. Vetreria Murano Arte 
е една от най-старите работилници на 
острова и крие своите тайни от столетия.

Представеният сервиз за шампанско е ръчно изработен по технологията Tre 
fiamme (три пламъка) - три пъти чашите и гарафата влизат в огъня - веднъж заради 
стъклото, втори път заради цветния емайл и трети път заради нанесеното злато.

СЕРВИЗ ЗА ШАМПАНСКО Три пламъка

Цена 6 000 лв.
Наличен 1 сервиз



Официална линия за заявки

02 / 814 50 66
всеки работен ден от 9.00 до 18.00 ч. (стандартна телефонна тарифа)

БЪЛГАРСКА МОНЕТНА КЪЩА
Подаряваме Ви празнично издание с изключителни нови колекционни 

поредици и продукти. 
Представена е забележителна, специално създадена за клиентите 

на Българска монетна къща колекция за родните кътчета. 
Световна премиера има и новаторската колекция за дигиталния свят, 

в който живеем.
Тематичните празнични емисии, както винаги, са идеален подарък 

със стойност във времето. Ще намерите и селекция от топ продукти 
на българския и световен пазар на монети, медални емисии и кюлчета.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!
Независимо от увеличението на цените на транспортните 

услуги, Българска монетна къща отново запазва 
непроменени условията за доставка, като разликата в 
цената е за наша сметка. Доставката за София остава 

безплатна, за другите населени места в страната - 6 лв.

Както винаги, Българска монетна къща Ви гарантира:
* Високо качество на предлаганите продукти

* Обработка на заявките по реда на тяхното получаване
* Сигурна доставка до посочения от Вас адрес 

* Право да върнете продуктите до 14 работни дни
 

Посочените цени са с вкл. ДДС. Промяна в цените може да настъпи при 
промяна на цените на метала, от който е изработен продуктът.
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