
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКА ФИЛАТЕЛНА ИЗЛОЖБА  
«ПЛОВДИВ ФИЛА 2019» 

 
ПАНАИР НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ «БУЛКОЛЕКТО 2019» 

 

ПРОГРАМА 



ДЕН НА ПЛОВДИВ - ЕВРОПЕЙСКА  СТОЛИЦА  
НА КУЛТУРАТА 

17 октомври, четвъртък 

11.30-12.30  

 Откриване на Европейската филателна изложба ПЛОВДИВ ФИЛА 
2019 и Панаира на колекционерите БУЛКОЛЕКТО 2019 

 Валидиране на поредицата  «Стари ветроходни кораби» 

 

12.30-13.00 

 Продажба на малотиражния лист «Стари ветроходни кораби», среща 
с художника на изданието 

 

13.30-14.30 

 Разговор за състоянието на съвременното българско маркоиздаване 
с членове на Специализирания експертен съвет 

 

14.30-15.00  

 Валидиране на блок «500 г. от смъртта на Леонардо», среща с 
художника на изданието 

 



ДЕН НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 
18 октомври, петък 

10.30-11.00  

 Валидиране на илюстрована пощенска карта със стандартен таксов 
знак  «140 г. от подписването на Цариградския мирен договор» 

 

11.00-12.00  

 Среща с Никита Лобанов-Ростовский  /внук на княз Алексей Лобанов-
Ростовский, подписал Цариградския мирен договор от страна на 
Русия/ и със Симеон Сакскобургготски, почетен председател на 
Съюза на българските филателисти 

 

14.30-15.00 

 Валидиране на пощенска марка на тема «100 г. от рождението на 
бележития български писател Николай Хайтов» 

 

15.00-15.30 

 Продажба на малотиражен лист от четири марки на изданието 

 

 

 



ДЕН НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  
И НА ФОНДАЦИЯ  «ВИА ПОНТИКА» 

19 октомври, събота 

10,30-11,00 

 Валидиране на малотиражния блок «Защитени видове в 
Бургаското езеро – видра» 

 

11,30-12,30 

 Среща с художника на изданието и продажба  

 

13,30-14,30 

 Българската филателна академия представя годишния 
сборник за 2018 г., разисквания по публикуваните теми 

 

19,00-22,00 

 Връчване на наградите на участниците  

     в ПЛОВДИВ ФИЛА 2019  

      /вход с покани/ 

 



ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ЕТНОГРАФИЯ 
20 октомври, неделя 

10,30-11,00  

 Валидиране на блок «Национални носии» 

 

11,30-12,30 

 Среща с художника на изданието, продажба 
на малотиражния вариант на изданието 

 

14,00  

 Закриване на Европейската филателна 
изложба ПЛОВДИВ ФИЛА 2019 и на Панаира 
на колекционерите БУЛКОЛЕКТО 2019 

 



IX МЕЖДУНАРОДЕН  
ПАНАИР НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ 

„БУЛКОЛЕКТО“ 

 

 

 
 

 „Колекционерството – хоби, култура, инвестиции“ 

 Проявата е уникална за България с идеята да покаже развитието на едно хоби в дейност, 
която е сериозен бизнес и същевременно обогатява  познанието с интересни факти от 
различни области. 

  Показват се колекции  с различен фокус, съхранили почерка на много творци и духа на 
различни епохи. 

 БУЛКОЛЕКТО  е  сериозно културно събитие за Балканите и се превърна в традиция за 
колекционерите не само в България, а и в съседните държави.  



ОСНОВНИ  
 НАПРАВЛЕНИЯ 

 ФИЛАТЕЛИЯ: пощенски марки и блокове, пликове и карти, пощенски цялости, карти-максимум, 
илюстровани картички  

 НУМИЗМАТИКА: монети (само от 19. и 20. век)  

 БОНИСТИКА: хартиени парични знаци (банкноти, бонове, акции)  

 ФАЛЕРИСТИКА: медали, ордени, почетни знаци, плакети, значки  

 ДРУГИ КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ОБЛАСТИ: минерали и украшения от тях, телефонни карти, 
автографи, екслибриси, етикети, порцеланови фигури, филмови, театрални и други плакати  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА  И ПОСОБИЯ 

 



ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗА 
  
ПОСЕТИТЕЛИ 
 Място на провеждане 

    Международен панаир Пловдив, палата 7 

 Работно време 

    17-19 октомври: от 09.00 до 18.00 ч. 

    последен ден (20.10., неделя):  09.00-16.00 ч. 

 Вход - с билет на цена 5  лв., а за ученици и пенсионери – 3 лв.  

 

 


