
БАНКНОТИТЕ ОТ  
СЕРИЯ „ЕВРОПА“



ЦЯЛАТА СЕРИЯ „ЕВРОПА“
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Периодичното усъвършенстване на банкнотите е необходимо, за да е 
сигурно, че те ще останат добре защитени срещу фалшифициране. 
Поради тази причина ЕЦБ разработи серия „Европа”. 

Благодарение на своите високотехнологични защитни елементи 
банкнотите от серия „Европа” са по-добре защитени от тези от 
първата серия. През последните няколко години новите банкноти 
бяха въведени постепенно, във възходящ ред. Серия „Европа”  
ще бъде завършена с емитирането на новите банкноти от 100 €  
и 200 € на 28 май 2019 г.

Новите банкноти от 100 € и 200 € съдържат сателитна холограма  
и други усъвършенствани защитни елементи. Освен засилена защита 
срещу фалшифициране банкнотите имат и обновен дизайн.

Подобно на другите банкноти от серия „Европа“ новите банкноти  
от 100 € и 200 € ще бъдат в обращение успоредно с банкнотите  
от първата серия. Всички банкноти от първата серия, включително 
банкнотата от 500 €, остават законно платежно средство. Това 
означава, че те могат да продължат да се използват като средство  
за разплащане и средство за съхранение на стойността. Те ще запазят 
своята номинална стойност и ще могат да се обменят във всяка от 
националните централни банки от Евросистемата за неограничен 
период от време.

Защо са нужни новите банкноти?

ВЪВЕДЕНИЕ



Портретен воден знак  
Разгледайте банкнотата 
срещу светлина.  
Виждат се портрет на 
Европа, номиналната 
стойност и основното 
изображение.

Смарагдовозелено число 
Наклонете банкнотата. На числото 
се вижда ефект на движещата се 
нагоре-надолу светлина. Числото 
също така променя цвета си от 
смарагдовозелен в тъмносин.

Портретна холограма 
Наклонете банкнотата. 
На сребристата ивица 
се виждат портрет на 
Европа, номиналната 
стойност и основното 
изображение.

Релефен печат  
По левия и десния 
край на банкнотата 
се напипват къси 
релефни линии. 

СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – 5 €

ЛИЦЕВА СТРАНА

ОБРАТНА СТРАНА



Портретен воден знак  
Разгледайте банкнотата 
срещу светлина.  
Виждат се портрет на 
Европа, номиналната 
стойност и основното 
изображение.

Смарагдовозелено число 
Наклонете банкнотата. На числото 
се вижда ефект на движещата се 
нагоре-надолу светлина. Числото 
също така променя цвета си от 
смарагдовозелен в тъмносин.

Портретна холограма 
Наклонете банкнотата. 
На сребристата ивица 
се виждат портрет на 
Европа, номиналната 
стойност и основното 
изображение.

Релефен печат  
По левия и десния 
край на банкнотата 
се напипват къси 
релефни линии. 

СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – 10 €

ЛИЦЕВА СТРАНА

ОБРАТНА СТРАНА



Портретен воден знак  
Разгледайте банкнотата 
срещу светлина.  
Виждат се портрет на 
Европа, номиналната 
стойност и основното 
изображение.

Смарагдовозелено число 
Наклонете банкнотата. На числото 
се вижда ефект на движещата се 
нагоре-надолу светлина. Числото 
също така променя цвета си от 
смарагдовозелен в тъмносин.

Релефен печат  
По левия и десния 
край на банкнотата  
се напипват къси 
релефни линии. 

СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – 20 €

Прозорче с портрет
Разгледайте банкнотата срещу светлина. 

Прозорчето в холограмата става  
прозрачно и от двете страни на банкнотата 

в него се вижда портрет на Европа.

ЛИЦЕВА СТРАНА

ОБРАТНА СТРАНА



Портретен воден знак  
Разгледайте банкнотата 
срещу светлина.  
Виждат се портрет на 
Европа, номиналната 
стойност и основното 
изображение.

Смарагдовозелено число 
Наклонете банкнотата. На числото  
се вижда ефект на движещата се  
нагоре-надолу светлина. Числото  
също така променя цвета си от 
смарагдовозелен в тъмносин.

Релефен печат  
По левия и десния 
край на банкнотата 
се напипват къси 
релефни линии. 

СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – 50 €

Прозорче с портрет
Разгледайте банкнотата срещу светлина. 

Прозорчето в холограмата става  
прозрачно и от двете страни на банкнотата 

в него се вижда портрет на Европа.

ЛИЦЕВА СТРАНА

ОБРАТНА СТРАНА



Релефен печат 
По левия и десния 
край на банкнотата 
се напипват къси 
релефни линии. 

СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – 100 €

Смарагдовозелено число 
Наклонете банкнотата. На числото  
се вижда ефект на движещата се 
нагоре-надолу светлина. Числото  
също така променя цвета си от 
смарагдовозелен в тъмносин и в  
него се виждат символи „€“. 

ЛИЦЕВА СТРАНА

ОБРАТНА СТРАНА

Сателитна холограма 
Наклонете банкнотата.  

Най-горе в сребристата  
ивица около числото  

се движат миниатюрни  
символи „€“. Те се виждат  
по-ясно на пряка светлина.

Портретен воден знак  
Разгледайте банкнотата 
срещу светлина.  
Виждат се портрет на 
Европа, номиналната 
стойност и основното 
изображение.

Прозорче с портрет
Разгледайте банкнотата срещу светлина. 

Прозорчето в холограмата става  
прозрачно и от двете страни на банкнотата в 

него се вижда портрет на Европа.



Релефен печат 
По левия и десния 
край на банкнотата 
се напипват къси 
релефни линии. 

СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – 200 €

Смарагдовозелено число 
Наклонете банкнотата. На числото  
се вижда ефект на движещата се 
нагоре-надолу светлина. Числото  
също така променя цвета си от 
смарагдовозелен в тъмносин и в  
него се виждат символи „€“. 

ЛИЦЕВА СТРАНА

ОБРАТНА СТРАНА

Сателитна холограма 
Наклонете банкнотата.  

Най-горе в сребристата  
ивица около числото  

се движат миниатюрни  
символи „€“. Те се виждат  
по-ясно на пряка светлина.

Портретен воден знак  
Разгледайте банкнотата 
срещу светлина.  
Виждат се портрет на 
Европа, номиналната 
стойност и основното 
изображение.

Прозорче с портрет
Разгледайте банкнотата срещу светлина. 

Прозорчето в холограмата става  
прозрачно и от двете страни на банкнотата в 

него се вижда портрет на Европа.



Готово ли е Вашето оборудване за новите банкноти от 
100 € и 200 €?

Ако сте търговец на дребно или редовно използвате банкнотообра-
ботващи машини и устройства за проверка за истинност, уверете се, 
че Вашето оборудване е приспособено за новите банкноти от  
100 € и 200 €, преди те да влязат в обращение на 28 май 2019 г.

Обърнете се към своя доставчик, за да проверите дали оборудването 
Ви може да бъде осъвременено така, че да разпознава новите  
банкноти. Можете също така да направите справка в списъка на 
тестваните типове машини и устройства на уебсайта на ЕЦБ:
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.bg.html.

Списъкът показва кои конкретни типове машини и устройства вече са 
актуализирани да приемат новите банкноти от 100 € и 200 €. 

Помнете, че можете да проверите дали една банкнота е истинска и 
посредством метода „пипни, разгледай и наклони“.

СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – ОБОРУДВАНЕ



При плащане в брой е възможно в редки случаи да попаднете на 
подозрителна банкнота.  
Ако това се случи,    проверете я внимателно;
  ако все още имате съмнения, не я приемайте;
  поискайте друга.

Ако вече сте приели банкнота, която смятате за подозрителна, не  
я използвайте по-нататък в обращение – това е наказуемо деяние. 
Предайте банкнотата на местната полиция, на своята банка или на 
националната централна банка. Ако банкнотата е истинска, ще си 
получите парите обратно.

За повече информация посетете
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/ac/html/index.bg.html.
Можете също така да се обърнете към националната централна банка 
на Вашата държава или да посетите нейния уебсайт.

СЪМНИТЕЛНИ БАНКНОТИ



СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – ПРОВЕРКА С УРЕДИ

ЛИЦЕВА СТРАНА   

Микротекст



СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – ПРОВЕРКА С УРЕДИ

ЛИЦЕВА СТРАНА   

ОБРАТНА СТРАНА

През инфрачервена камера



СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – ПРОВЕРКА С УРЕДИ

На ултравиолетова светлина
ЛИЦЕВА СТРАНА   

ОБРАТНА СТРАНА



СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Налични публикации

Карти с променящо се 
изображение (85 x 54 mm)
Всички купюри от серия  
„Европа“

За още копия от наличните публикации и картите с променящо се 
изображение се свържете с националната централна банка на  
Вашата държава или с Европейската централна банка. Материалите  
са безплатни и могат да бъдат получени в умерени количества до 
тяхното изчерпване.

Брошура (105 x 210 mm)
Банкнотите от серия 
„Европа“

Плакат (420 x 594 mm)
Банкнотите от серия 
„Европа“ и евромонетите
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European Central Bank 
Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main
Germany

Тел.: +49 69 1344 7455
Факс: +49 69 1344 7401

Имейл: info@ecb.europa.eu

www.ecb.europa.eu/банкноти

www.bnb.bg
press_office@bnbank.org
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