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Abstract  

 

The Euro banknotes were circulated for the first time on 1 January 2002, three 

years after the establishment of the Euro Area on 1 January 1999. 

The Euro banknotes were issued so far in two series. The first one “'The ages and 

styles of Europe” is in circulation from 2002. The second one – “Europe”, from 

2013. Both Series are currently under circulation.  

The name of the banknotes – the Euro is written in three alphabets in the new 

“Europe” series: Latin, Greek and Cyrillic.   

The Euro banknotes are identical for both sides for all EU Member States.  
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 Парите ли са това, от което се нуждаем, за да сме щастливи? Може би ви 

изглежда изненадващо, но според проучване, цитирано от The Guardian, голяма 

част от младото поколение днес би отговорило „не“ на този въпрос. Младите не 

живеят за да работят, а работят, за да живеят. Така че, парите следва да са 

средство към целта, а не цел сами по себе си. 

Знаете ли, че: 

 За пръв път хартиени банкноти са използвани в Китай през VІІ век. Те се 

появяват, за да заменят тромавите медни монети, а и металът намалявал.  

 В Европа, първите банкноти се пускат в обращение на 16 юли 1661 г. от 

шведската банка Стокхолмс Банко в Стокхолм. 

 Употребата на печатани банкноти става популярна едва през 18 век. 

 Първата българска банкнота е 

отпечатана на 01.08.1885 г. в Санкт 

Петербург и е с номинал 20 лева. Тя е 

уникат и днес се съхранява в историческия 

музей в Габрово, а доказателство, че 

наистина е първата, е нейния сериен номер 

– 000001.  В горния ляв ъгъл е изобразен 

държавният герб. 

 В българския език думата „банкнота“ навлиза от немския: die Banknote, а 

там е дошла от английския: bank-note, имащо значение на "писмено (ръкописно 

или печатно) удостоверение за дълг и обещание за плащане“. 

 Изследвания показват, че най-мръсното нещо са парите и то в буквалния 

смисъл. Приблизително 94% от хартиените пари, които се движат от ръка на ръка, 

са осеяни с бактерии. По повърхността им живеят вируси и микроби, които 

издържат до 48 часа, а някои от най-опасните и до 17 дни. И не само това – 

проучване от 2009 показва, че по 90% от американските долари има следи от 

наркотици - хероин, морфин, метамфетамин и кокаин. 
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 През средата на 90-те години на ХХ век японска фирма е изобретила 

банкомат, в който „изпират“ парите, преди да бъдат изтеглени. В него притискат 

парите между ролките на висока температура, като по този начин убиват 

бактериите от банкнотите.  

 

1. Началото на еврото 

Еврозоната е създадена на 1 януари 1999 г. Първите три години еврото като 

единна европейска валута съществува само в електронна форма. Банкнотите и 

монетите евро се въвеждат в обращение от 1 януари 2002 г. и заменят валутите на 

участващите по това време 12 държави членки на еврозоната.1 Еврото заменя 

валути като германската марка, френския франк, италианската лира, 

нидерландския гулден, испанската песета, португалското ескудо, гръцката драхма 

и други. Тези валути се изтеглят от обращение за един много кратък период – от 1 

януари 2002 г. до края на февруари 2002 г., а на тяхно място в обращение в 12-те 

тогавашни държави от еврозоната остава единствено еврото.  

Производството на евро банкноти се осигурява съвместно от националните 

централни банки и Европейската централна банка (ЕЦБ). То започва с 

изчисляване на необходимия брой банкноти за всяка година. Няколко на брой 

печатници в Европа с високо ниво на сигурност произвеждат банкнотите. 

Впоследствие банкнотите се разпределят между различните национални 

централни банки. Това обединено производство и обща система за управление на 

качеството осигуряват прилагането на единен стандарт за всички евро банкноти. 

По време на производствения процес се извършват стотици ръчни и 

автоматизирани проверки, за да се гарантира, че купюрите на банкнотите са 

напълно еднакви, независимо къде са отпечатани. Евро банкнотите се отпечатват 

на хартия от чист памук, която ги прави специфично твърди и шумящи, както и 

устойчиви на износване. 

                                                           
1 При създаването на еврозоната на 1 януари 1999 г. в нея членуват 11 от тогавашните 15 

държави членки на ЕС. Две години по-късно, на 1 януари 2001 г., се осъществява първото 

разширяване на еврозоната с Гърция. По този начин, при въвеждането в обращение на 

евро банкнотите и монетите на 1 януари 2002 г. еврото заменя в обращение валутите на 

общо 12 държави членки на еврозоната. В допълнителен ресурс е предоставена повече 

информация за разширяването на еврозоната от нейното създаване до момента.  
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2. Как да изглежда еврото? – дизайн и стилове 

Дизайнът на евро банкнотите е еднакъв от лицевата и обратната страна на 

банкнотите. Дизайнът на евро монетите от едната страна е идентичен, а от 

обратната страна е специфичен за всяка една от държавите членки на еврозоната.  

За дизайна на банкнотите Европейският валутен институт, предшественик 

на Европейската централна банка, обявява конкурс. Подадени са десетки проекти. 

Проектът, който печели съревнованието, е на австрийския художник Роберт 

Калина и носи името „Епохи и стилове в Европа“.  

Първата серия от евро банкноти се състои от седем различни купюри 

(номинала): 

 5 евро,  

 10 евро,  

 20 евро,  

 50 евро,  

 100 евро,  

 200 евро и 

 500 евро.  

 

Дизайнът на евро банкноти „Епохи и стилове в Европа“, включва: 

банкнотата от 5 евро изобразява класическата епоха, от 10 евро - романтизма, от 

20 евро - готиката, от 50 евро - ренесанса, от 100 евро - барока и рококо, от 200 

евро - ерата на архитектурата от желязо и стъкло. Дизайнът на банкнотата от 500 

евро символизира модерната архитектура на 20-тия век. Размерите и цветовете на 

отделните номинали се различават, което улеснява и потребителите при тяхното 

използване. Върху лицевата страна на евро банкнотите са изобразени врати 

(портали) и прозорци в съответния архитектурен стил на дадената епоха, а на 

обратната страна - стилизиран дизайн на мостове.  

Вратите и прозорците не са точни копия на съществуващи такива. Те 

символизират духа на сътрудничество и отваряне на Европа към света.  
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Мостовете на обратната страна на банкнотите също не са изображения на реално 

съществуващи конструкции, а само наподобяват такива. Мостовете символизират 

засилващите се връзки между европейските народи. 

Емисията евробанкноти „Епохи и стилове в Европа“ влизат в обращение през 

януари 2002 г.  

3. За по-защитени евро банкноти 

През 2013 г  постепенно, в продължение на няколко години, влиза в 

обращение втора серия евро банкноти, наричана „Европа“. Основната задача на 

новата серия е да предостави по-добра защита от фалшификации като се отчитат 

новите технологии при емитирането на банкноти. Първите четири банкноти 

от серията – от 5 евро, 10 евро, 20 евро и 50 евро, влязоха в обращение съответно 

през 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2017 г. Банкнотите от 100  евро и 200 евро влязоха 

в обращение на 28 май 2019 г., като по този начин бе завършена серията 

„Европа“.  

Европейската централна банка реши да прекрати производството на 

банкнотата от 500 евро, като това се прави с цел по-голяма сигурност и стремеж 

за намаляване на разплащанията в брой. Основната цел е засилването на 

плащанията по електронен път, особено за разплащания на по-големи суми. 

Въпреки това, банкнотата от 500 евро от първата серия остава законно платежно 

средство.2 

Наименованието на втората серия банкноти „Европа“, произтича 

от защитните елементи на банкнотата, които съдържат портрет на Европа. Това е 

персонаж от гръцката митология, като той е избран за новите евробанкноти, тъй 

като има ясна връзка с европейския континент. Той придава също така човешки 

облик на банкнотите, какъвто липсва на първата серия „Епохи и стилове в 

                                                           
2 Съществуващите банкноти от 500 евро остават законно платежно средство. Те могат и 

занапред да се използват като средство за разплащане. До постепенното изтегляне от 

обращение, банкнотите от 500 евро ще запазят трайно стойността си. След това те ще 

могат по всяко време да бъде обменяни във всяка национална централна банка от 

еврозоната.  
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Европа“.3 Изображението на Европа е взето от ваза, която се съхранява в 

парижкия мезуй „Лувър“. 

Евро банкнотите от първата серия „Епохи и стилове“ ще продължат да бъдат 

пускани в обращение успоредно с тези от серия „Европа“ до изчерпването на 

наличностите. След това те постепенно ще бъдат изтеглени от обращение. Както 

посочва и Европейската централна банка - датата, на която евро банкнотите от 

първата серия ще престанат да бъдат законно платежно средство, ще бъде 

оповестена предварително достатъчно дълго време преди това. Банкнотите от 

първата серия обаче ще запазят трайно стойността си и те ще могат да бъдат 

обменяни неограничено дълго време в националните централни банки от 

еврозоната, дори и след като излязат от обращение.  

Друг факт е, че на евро банкнотите от серията „Европа“, за разлика от тези 

на серия „Епохи и стилове“, стоят подписите на последните двама председатели на 

Европейската централна банка - Марио Драги или Кристин Лагард. Всички 

банкноти, независими от това, от кой от председателите на ЕЦБ са подписани, са 

законно платежно средство. 

4. Дизайнът на общата европейска валута – съхраняване на 

многообразието в ЕС 

Дизайнът на евро банкнотите в двете серии – „Епохи и стилове в Европа“ и 

„Европа“ - на пръв поглед не се отличава много. Независимо от това, между тях 

има и много разлики, особено при по-внимателно вглеждане в детайлите.  

 Азбуки за изписване на еврото  

Названието на паричната единица евро е изписано в серията „Епохи и 

стилове в Европа“ на две азбуки - с латински (EURO) и с гръцки (EYPΩ) букви. 

Вследствие на присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г., 

в серията „Европа“ названието на паричната единица евро е изписано освен с 

                                                           
3 Една от критиките на стила „Епохи и стилове в Европа“ е, че на изображенията на 

банкнотите освен врати, прозорци и мостове, не се вижда никакъв човешки лик - все едно 

хората вече не населяват Европа, а са останали само архитектурните сгради и 

съоръжения. За сравнение – повечето банкноти на национални валути изобразяват 

национални герои и личности, които имат съществено значение за развитието на 

историята и културата на съответната страна.  
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латински (EURO) и гръцки (EYPΩ) букви, също така и на кирилица (EBPO). По 

този начин паричната единица евро се изписва вече на три азбуки на банкнотите 

евро.  

Във втората серия инициалите на Европейската централна банка също са 

изписани на повече езици, включително и на българския език – ЕЦБ. 

 Карта на Европа 

В банкнотите от първата серия „Епохи и стилове в Европа“ не са 

представени островите с площ под 400 квадратни километра. Причината е, че 

офсетовият печат по това време не позволява точното възпроизвеждане на дребни 

елементи.  

На картата на Европа на обратната страна на банкнотите от серия „Европа“ 

са включени островите Малта и Кипър в Средиземно море. Това са две от 

държавите членки, които са се присъединили към ЕС през 2004 г., т.е. след 

въвеждането на първата серия. 

5. Таблица на евро банкнотите 

Номиналите от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро са представени в новата серия 

„Европа“. Тя се разпознава най-лесно с изписването на „ЕВРО“ и на кирилица. 

Банкнотата от 500 евро е представена от първата серия (на нея евро не е 

изписано на кирилица), тъй като банкноти с този номинал не се емитират в новата 

серия.  

Таблица 1. Дизайн на евро банкнотите 

Класическа епоха  

  

Епоха на романтизма 

  

https://www.google.bg/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F5_euro_note&psig=AOvVaw0dV7KlsNOumHxwfdjFCXwI&ust=1603624821957000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiVx4mOzewCFQAAAAAdAAAAABAE
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Готическа епоха 

  

Епоха на ренесанса  

  

Епоха на барока и 

рококо  

  

Епоха на 

архитектурата от 

желязо и стъкло  
 

 

Епоха на модерната 

архитектура на 20-ти 

век  

  

 

Да се запомни: 

 Еврозоната е създадена на 1 януари 1999 г.  

 Евро банкнотите и евро монетите са в обращение от 1 януари 2002 г.  

 Евро банкнотите са еднакви за всички държави членки от двете страни 

на банкнотите.  
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 Вратите, прозорците и мостовете символизират духа на сътрудничество и 

отваряне на Европа към света, както и засилващите се връзки между европейските 

народи.  

 Банкнотите евро са емитирани в две серии – първата е наречена „Епохи 

и стилове в Европа“ и влиза в обращение през 2002 г. Втората се нарича серия 

„Европа“ и се емитира от 2013 г. насам.  

 Във втората серия „Европа“ не се емитират банкноти от 500 евро, за да 

се стимулират електронните разплащания и да се ограничат плащанията в брой на 

големи суми.  

 В серията „Европа“ еврото е изписано освен на латиница и на гръцката 

азбука, също и на кирилица.  

 Всички евробанкноти от двете серии понастоящем са законно платежно 

средство навсякъде в еврозоната. 

 

Допълнителна информация  

Евгений Натов, „Първите банкноти в Европа се появяват през 1661 година“, 

Банкерь, 16.07.2019 г.  

Европейска централна банка (2007), „История на еврото – нашите пари“, 

Кратък обзор на евро банкнотите и евро монетите (на български език), Франкфурт 

на Майн, Германия, достъпно на:  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euro_became_our_moneybg.pdf?019

8cb35bb150c33db59aa094a1e267b;  

National Geographic, “Първата българска банкнота“, 1.08.2017 г.   

https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/design-euro_bg - страница 

на ЕС за дизайна на евро банкнотите (на български език);  

https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.bg.html - страница на ЕЦБ за 

банкнотите евро (на български език).  

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euro_became_our_moneybg.pdf?0198cb35bb150c33db59aa094a1e267b
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euro_became_our_moneybg.pdf?0198cb35bb150c33db59aa094a1e267b
https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/design-euro_bg
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.bg.html
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Видеоклип: https://youtu.be/awgADXlrpX8  - ECB: The New Face of the Euro – 

Europa (2.28 минути, на английски език). Видеото показва защо лика на Европа от 

гръцката митология е използвана за новата серия „Европа“ на евробанкнотите.  

 

Тест за проверка на знанията по темата „Дизайн на евро банкнотите“ 

 

https://youtu.be/awgADXlrpX8

