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         Наименование на артикул Крайна цена 

                                            Инвестиционно злато 

Злато 

Златно кюлче 1 гр. -Австрия 
Цената се котира ежедневно. 

 

Златно кюлче 2 гр. -Австрия 
Цената се котира ежедневно * 

 

Златно кюлче 5 гр. -Австрия 

 
Цената се котира ежедневно * 

. 
Златно кюлче 10 гр. -Австрия 
 

Цената се котира ежедневно * 

Златно кюлче 20 гр. -Австрия Цената се котира ежедневно * 

Златно кюлче 50 гр. -Австрия Цената се котира ежедневно * 

Златно кюлче 100 гр. -Австрия 
Цената се котира ежедневно * 

 

Златно кюлче 250 гр. -Австрия Цената се котира ежедневно * 

Златно кюлче 500 гр. -Австрия Цената се котира ежедневно * 

Златно кюлче 1000 гр. -Австрия Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Виенска Филхармония” 1/10 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Виенска Филхармония” 1/4 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Виенска Филхармония” 1/2 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Виенска Филхармония” 1 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Китайска Панда” 1/20 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Китайска Панда” 1/10 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Китайска Панда” 1/4 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Китайска Панда” 1/2 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Китайска Панда” 1 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Канадски кленов лист” 1/20 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Канадски кленов лист” 1/10 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Канадски кленов лист” 1/4 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Канадски кленов лист” 1/2 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Канадски кленов лист” 1 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Австралийско кенгуру” 1/10 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Австралийско кенгуру”  1 /4 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Австралийско кенгуру” 1/2 оz. 
Цената се котира ежедневно * 
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Златна инвестиционна монета “Австралийско кенгуру” 1 оz. 
 
 
 
 
 

Цената се котира ежедневно * 
 

Златна инвестиционна монета “Британия”  1/10 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Британия” 1/4 оz.  

Златна инвестиционна монета “Британия” 1/2 оz. Цената се котира ежедневно * 

 

Златна инвестиционна монета “Британия” 1 оz. Цената се котира ежедневно * 

 

Златна инвестиционна монета “Американски орел” – 1/10 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Американски орел” – 1/4 оz. Цената се котира ежедневно * 
Златна инвестиционна монета “Американски орел” – 1/2 оz. Цената се котира ежедневно * 

 
Златна инвестиционна монета “Американски орел” – 1 оz. Цената се котира ежедневно * 

 

Златна инвестиционна монета “Кругеранд” – 1/10 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Кругеранд” – 1/4 оz. Цената се котира ежедневно * 

Златна инвестиционна монета “Кругеранд” – 1 оz. 
Цената се котира ежедневно * 

 

Златни медальони зодии 

Златен медальон зодии **  - ограничени количества 
(зодии„ Лъв „,Рак„ Скорпион „Стрелец „, „Везни „ „Близнаци „”Teлец 

„“Овен „“Риби „” Водолей „ „- изчерпани )                         252,00 лв 

Златни артикули 

Златно кюлче "Св. Богородица Милостива"                  120,00 лв 

Златно кюлче Св. Николай Чудотворец" 120,00 лв 

Златно кюлче Св. Мина" 120,00 лв 

Златно кюлче за лекари 120,00 лв 

Златно кюлче „ Година на любовта „ 75,00 лв 

Сребърни монети 

Сребърна монета “ Британия 2010 “                         120,00 лв 

Сребърна монета с оцветяване “ Година на заека ”  
Алиса в страната на чудесата                          129,00 лв 

Сребърна монета „ Канадски локомотив D-10 „  156,00 лв 

Сребърна монета "Маргарита" 
 

156,00 лв 

Сребърна монета "Прозорец към Рая - Катедралата в Кьолн" 
 

390,00 лв 

Сребърна колекционна монета "Тадж Махал" 
 

156,00 лв 

Сребърна монета „Година на кучето 2018 ” - 1 унция 90,00 лв 

Сребърна монета „Година на прасето 2019 ” - 1 унция 90,00 лв 

Сребърна монета „Година на мишката 2020 ” - 1 унция 90,00 лв 

Сребърна монета „Година на вола 2021 ” - 1 унция 180,00 лв 
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Сребърно кюлче за лекари 60,00 лв 

Сребърни кюлчета – медальони  

Сребърно  кюлче – медальон  “IcOns” – “Blooms”                              78,00 лв 

Сребърно  кюлче- медальон “IcOns” – “Lace”                           86,00 лв 

Сребърно  кюлче – медальон  “IcOns” – “Skins”                                   83,00 лв 

Сребърни медальони зодии 

Сребърен медальон зодии ***          90,00 лв 

Сребърни кюлчета – медальони  

Сребърен възпоменателен медал " Св. Николай Чудотворец" 
                          72,00 лв 

Сребърен възпоменателен медал " Св. Георги Победоносец" 
                          72,00 лв 

Сребърен възпоменателен медал " Исус Христос Вседържател" 
                          72,00 лв                       

Сребърен възпоменателен медал " Св. Мина" 
72,00 лв 

Сребърен възпоменателен медал “ Св. Йоан Кръстител ” 
                          72,00 лв 

Сребърен възпоменателен медал " Св. Димитър Чудотворец" 
                          72,00 лв 

Сребърен възпоменателен медал “ Св. Петър” 
72,00 лв 

Монети на БНБ 

„Колекц. разменни монети различни емисии „ - БНБ 
 

18,00 лв 

Други артикули 

Златен комплект за бебе 200,00 лв 

Сребърен комплект за бебе 150,00 лв 

Сребърна паричка за късмет 50,00 лв 

Коледни късмети 120,00 лв 

Позлатен коледен медал “ Честита Коледа ” 45,00 лв 

Полирано позлатено великденско яйце 
 

                          90,00 лв 

Поставка за позлатено яйце                           18,00 лв 

Кутия 9,00 лв 
 
* - за повече информация относно цена и поръчкa, се свържете с функция „ Благородни метали“ 
** - медальоните се състоят от две части - зодиакален знак ( сърцевина ), изработен от злато, проба 999/1000,  
тегло: 1,55 гр., диаметър: 14 мм., качество: висше, мат- гланц. и обков и халка за закачване от неблагороден 
метал с позлатяване, защитаващ златната  сърцевина от различни атмосферни влияния, като превръща 
артикулите в  красиви медальони. 
*** - медальоните се състоят от две части - зодиакален знак ( сърцевина ), изработен от сребро, проба 999/1000,  
тегло: 8 гр., диаметър: 24 мм., качество: висше, мат- гланц. и обков и халка за закачване от неблагороден метал 
с посребряване, защитаващ сребърната сърцевина от различни атмосферни влияния , като  превръща 
артикулите в  красиви медальони. 


