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Abstract  

The Euro coins are in circulation since January 2002. They are issued in 8 nominals: 

1 cent, 2 cents, 5 cents, 10 cents, 20 cents, 50 cents, 1 euro and 2 euro.  

The euro coins are similar on the one side and the other side is a national one. All 

coins may be in circulation in the whole Euro Area. In mid-2020 Bulgaria is not part 

of the Euro Area and still has not decided on the national side for future euro coins.  

Each country may issue two commemorative coins per year. Coins may be also 

issued jointly by all euro countries. Only the €2 denomination can be used for 

commemorative coins. They are legal tender throughout the Euro Area.  
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         Парите играят решаваща роля в живота на човека и са универсална 

еквивалентна стойност на всеки продукт или услуга. Те са средство за реализация 

на желанията и нуждите на хората. 

 

Знаете ли, че: 

 Някъде около 1100 пр. н. е. китайците започват използването на умалени 

копия на предмети, излети от бронз, за обменна единица. С времето те били 

изоставени за сметка на по-удобната кръгла форма, която води до появата 

на първите монети. 

 В Древен Рим производството на монети се е извършвало в храма на Юнона 

Монета – оттам произлиза наименованието „монета“. Римският монетен двор 

е най-старият в света. 

 Александър Македонски /4 в. пр.н.е./ нарежда парите да бъдат сечени в 

монети. 

 Римляните са първите, които отливат монета с лика на жив човек. През 44 г. 

пр.н.е. Юлий Цезар наредил лицето му да бъде изсечено на монетите. 

 Най-тежката монета е отсечена в Швеция и е с тегло от 20 килограма. За 

разлика от нея, най-леката монета тежи едва 0,002 грама и е направена в 

Непал. 

 Първите монети, отсечени по българските земи, са на тракийското племе 

дерони и  датират от 500-480 г. пр. н.е. 

 През 1880 г. Второто Народно събрание на България приема закон, с който 

се създава националната валута „лев“. Един лев се равнява на 100 стотинки 

и на 1 френски франк. През 2020 г. отбелязахме 140 години от създаването 

на българския лев.  
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1. Обща информация  

След осъществената идея за създаването на единен съюз сред европейските 

народи, известен като Европейски съюз(ЕС), логично възниква и идеята за 

въвеждането на единна валута в държавите от този съюз. Целта е да се улесни 

търговията в границите на общността и да се утвърди икономическата и 

финансова стабилност на този съюз. Идеята за единната валута възниква в самия 

край на миналото хилядолетие, но бива осъществена едва в началото на 

сегашното. Еврото се развива на прага на две десетилетия, два века и две 

хилядолетия. 

Основните критерии за името били то да бъде еднакво на всички официални 

езици на Европейския съюз, като се отчитат различията между азбуките и да бъде 

лесно за произнасяне. Преди всичко обаче то трябва да е представително за 

Европа. Името „евро“ е идея на немския външен министър Тео Вайгел. През 1995 

г. се взема решението единната валута на Европейския съюз да се нарича евро – 

наименование, което отговаря на всички тези критерии. 

Символът на еврото € се основава на гръцката буква „epsilon“. Той е приет с 

две успоредни хоризонтални линии, изрязани по средата на буквата. Те са символ 

на стабилност. 

Еврото заменя предното наименование „екю„, използвано като „валута 

кошница“. От него никога не са били сечени монети или печатани банкноти, то се 

е използвало само между банките. 

Първите държави членки, които приемат евро валутата, са Белгия, 

Германия, Люксембург, Финландия, Испания, Португалия, Гърция, Италия, 

Австрия, Ирландия, Франция и Холандия.  

Дания, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция са 

осемте държави-членки на ЕС, които към 2020 г. не използват еврото. 

Еврото се използва в един от най-големите икономически блокове в света. 

Поради тази причина той е надминат само от щатския долар по отношение на 

статуса на резервна валута и международната търговска значимост. 

Евро монетите се секат в следните осем номинала (купюра): 
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      1 цент  

      2 цента  

      5 цента 

    10 цента  

    20 цента  

    50 цента  

 1 евро  

 2 евро.  

Докато дизайнът на евро банкнотите е еднакъв от двете страни на 

банкнотата, то дизайнът на евро монетите от едната страна е идентичен, но от 

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

Независимо от факта, че монетите са различни от едната им страна, то 

всички евромонети могат да бъдат използвани навсякъде в еврозоната.  

2. Обща страна на монетите  

Дизайнът на евро монетите е един и същи от едната им страна. Преглед на 

дизайна на общата страна е показан в таблица 1.  

Таблица 1. Лицева страна на евро монетите 

  

 

 

 

 

 

 

1 цент 
2 

цента 

5 

цента 

10 

цента 
20 цента 50 цента 1 евро 2 евро 

        

Дизайнът на общите страни на монетите е дело на Люк Люикс от Белгийския 

кралски монетен двор. 

На евро монетите на стойност 10, 20 и 50 цента, както и от 1 и 2 евро са 

представени изображения на картата на Европейския съюз или на Европа, които 

символизират единството на ЕС. 



   

  © RCE                                                                                                                        5 | 

 

На монетите от 1, 2 и 5 цента е представено земното кълбо с Европа, 

Африка и Азия.1 

 

3. Национална страна на монетите  

Дизайнът на националната страна на евро монетите за всяка държава 

членка на еврозоната може да е различен за всеки отделен номинал. Тоест за 1 

цент да е едно изображение, за 2 цента друго и т.н. Такъв е примера с държави 

като Австрия и Италия. Дизайнът на тези монети от националната им страна е 

представен в Таблица 2.  

Дизайнът на националната страна на евро монетите 

може също да е идентичен за два или повече номинала на 

една държава членка на еврозоната. Например, 

правителството на Ирландия е избрало единен национален 

дизайн за всички номинали от ирландските евромонети. На 

ирландските монети е изобразена келтската арфа, която е 

традиционен символ на Ирландия. От едната страна на 

арфата е допълнена годината на емисията, а от другата - 

надписа „Éire“ („Ирландия“ на ирландски език).  

 

 

Таблица 2. Примери за националната страна на евро монетите 

 

 Австрия Италия 

   

1 

цент 

 

Тинтява, 

символизираща 

отговорността за 

опазване на околната 

среда и ролята на 

Австрия за тази 

политика.  

 

Замъкът Кастел дел 

Монте в Италия. 

                                                           
1 Източник: страница на ЕЦБ за дизайна на евро монетите.   
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2 

цента 

 

Еделвайс, 

символизиращ 

отговорността за 

опазването на околната 

среда и ролята на 

Австрия за тази 

политика. 

 

Кулата Моле 

Антонелиана, 

проектирана от 

Алесандро 

Антонели през 

1863 г. 

5 

цента 

 

Алпийска иглика, 

символизираща 

отговорността за 

опазването на околната 

среда и ролята на 

Австрия за тази 

политика. 

 

Амфитеатърът на 

Флавий 

(Колизеумът), 

който император 

Веспасиан започва 

да строи около 75 

г. сл. Хр. и 

император Тит 

открива през 80 г. 

сл. Хр. 

10 

цента 

 

Катедралата „Св. 

Стефан“ е един от 

шедьоврите на 

готическата 

архитектура във Виена.  
 

Фрагмент от една 

от най-прочутите 

творби в света – 

„Раждането на 

Венера“ от Сандро 

Ботичели 

20 

цента 

 

Дворецът „Белведере“ 

— един от най-

красивите барокови 

дворци в Австрия. 
 

Скулптура от 

Умберто Бочони – 

водещ 

представител на 

италианския 

футуризъм 

50 

цента 

 

Сградата на Сецесиона 

във Виена, 

представяща 

 

Статуя на 

император Марк 

Аврелий, 
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зараждането на стила 

ар нуво в Австрия.  

възседнал кон.  

1 

евро 

 

Известният австрийски 

композитор Волфганг 

Амадеус Моцарт, 

символ на музикалните 

традиции на Австрия.  

Известната скица 

на Леонардо да 

Винчи, 

представяща 

съвършените 

пропорции на 

човешкото тяло.  

2 

евро 

 

Портрет на 

пацифистката Берта 

фон Зутнер – символ на 

усилията на Австрия в 

подкрепа на мира.   

Портрет на Данте 

Алигиери от 

Рафаело, който се 

съхранява във 

Ватиканския 

дворец в крилото 

на папа Юлий II. 

 

 

4. Възпоменателни монети от 2 евро  

Освен стандартните монети, които се емитират от държавите членки, те имат 

право също така да емитират и възпоменателни монети.  

За възпоменателни монети може да се използва само купюрата от 2 евро. 

Всяка държава членка на еврозоната има право годишно да емитира до две 

възпоменателни монети. На практика, тези монети имат същите елементи и 

качества, както и същата обща страна като нормалните монети от 2 евро. Те се 

различават единствено по възпоменателния мотив, който е изобразен на 

националната страна.  

Възпоменателните монети са законно платежно средство навсякъде в 

еврозоната. По този начин, те се използват като останалите евромонети и могат да 

се приемат навсякъде в зоната на единната европейска валута. 
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Възпоменателните монети биват два вида – емитирани от отделни държави 

членки или съвместни възпоменателни монети.  

 

а) Възпоменателни монети, емитирани от държавите членки:  

Повечето от възпоменателните монети, емитирани от държавите членки, 

отбелязват годишнини от исторически събития или привличат вниманието към 

текущи събития с историческо значение.  

Първата възпоменателна монета от 2 евро е емитирана от Гърция в чест на 

Олимпийските игри в Атина през 2004 г.  

Дизайнът и емитирането на монетите е в компетенциите на отделните 

държави от еврозоната. ЕЦБ има роля да одобри максималния брой, който могат 

да емитират отделните държави. 

 

Таблица 3. Примери за възпоменателни монети, емитирани от държавите членки 

Емитент: Гърция в тираж от 50 милиона монети. 

Емитирани в чест на Олимпийските игри в Атина, 2004 г. 

Представляват изображение на антична статуя, 

показваща дискохвъргач в момент на замахване. Логото 

на олимпийските игри „ATHENS 2004“ с петте олимпийски 

кръга е отляво, цифрата „2“, разположена над думата 

„ΕΥΡΩ“ – отдясно. Годината на емисията, в средата на 

долната част на монетата, е разделена от звезда по 

следния начин: 20*04. 

 

Емитент е Португалия, в чест на Португалско 

председателство на Съвета на Европейския съюз. 

Емитирани са през юли 2007 г. На вътрешния кръг на 

монетата е представен корков дъб. Гербът на Португалия 

е изобразен под клоните вляво от стъблото, а вдясно е 

думата „PORTUGAL“, написана на три реда. Емитирани са 

общо 2 милиона монети. 
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Емитент е Финландия и изобразява финландската сауна-

култура. Емитирани са през октомври 2018 г. в тираж от 1 

милиона монети. Изображението представлява 

финландски пейзаж, в центъра на който се вижда типична 

финландска сауна, разположена на брега на езеро. 

Годината на емитиране „2018“ е поставена долу в 

центъра. 

 

 

б) Съвместни възпоменателни монети  

До 2020 г. са емитирани общо четири съвместни възпоменателни монети, 

които са представени на таблица 4.  

 

Таблица 4. Съвместните възпоменателни монети 

 

През март 2007 г. съвместната възпоменателна монета 

отбелязва петдесетгодишнината от подписването на 

Договора от Рим.  

 

 

През януари 2009 г. съвместната възпоменателна монета 

отбелязва десетгодишнината на Икономическия и паричен 

съюз, започнал своето начало през 1999 г.  

 

 

През януари 2012 г съвместната възпоменателна монета 

отбелязва десетгодишнината на евробанкнотите и 

монетите, пуснати в обращение през 2002 г.  
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През август 2015 г. съвместната възпоменателна монета 

отбелязва тридесетата годишнина на знамето на ЕС. 

 

 

5. Монетите на микродържавите в Европа  

Четири микродържави в Европа, които не са част от ЕС, но граничат с 

държави членки от еврозоната, са подписали парични споразумения с ЕС, на 

базата на които в тях като законно платежно средство се прилага еврото. Те също 

имат право да емитират ограничен брой монети с национална страна.  

Тези четири микродържави са: Андора, Ватикана, Монако и Сан Марино.  

През 2011 г. Андора подписа парично споразумение с Европейския съюз. В 

резултат на това тя може да използва еврото като своя официална парична 

единица и да емитира собствени евромонети. 

В обращение са пет серии монети, които са емитирани от Ватикана. Всички 

те са валидни и могат да бъдат в обращение и към настоящия момент.  

В обращение са две серии монети, които са емитирани в Монако.  

Сан Марино също е емитирало две серии монети.  

 

 

 

Таблица 5. Примери за монети, емитирани от микродържавите в Европа 
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На монетите от 1, 2 и 5 цента в Андора са изобразени 

пиренейска дива коза и златен орел.  

 

На първата серия от общо петте серии до момента, 

емитирани от Ватикана, е изобразен папа Йоан Павел ІІ. 

Тя е емитирана от 2002 г. до 2005 г. 

 

Ликът на Негова Светлост принц Албер II присъства на 

монетите от 1 евро и 2 евро от втората серия, емитирана 

от Монако. 

 

На монетата от 1 евро от втората серия, емитирана от Сан 

Марино, е изобразена втората крепостна кула от замъка в 

страната. 

 

 

6. Дискусии за националната страна на българските евро монети 

България още не е избрала официално как ще изглежда националната 

страна на евромонетите. С наближаването на датата на членство на страната в 

еврозоната, дискусията и обсъждането на различни проекти ще се ускори. Някои 

от най-често споменаваните предложения за националната страна на българските 

евромонети са:  

 Мадарският конник;  



   

  © RCE                                                                                                                        12 | 

 

 розата;  

 Светите братя Кирил и Методий;  

 Рилският манастир; 

 Кирилицата;  

 Иван Вазов;  

 Христо Ботев  

 и други.  

 

Да се запомни: 

1. Еврозоната е създадена на 1 януари 1999 г.  

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

3. Евро монетите са еднакви от едната страна и със специфични 

изображения на другата (националната) страна за всяка една от държавите 

членки на еврозоната.  

4. Евромонетите са в номинали от 1, 2, 5, 10, 20, 50, цента, 1 и 2 евро. 

5. Възпоменателните евромонети биват два вида – съвместни (изобразяват 

общи по значения събития и факти) и национални.  

6. Възпоменателните монети могат да бъдат емитирани само в номинал от 2 

евро.  

7. Четири микродържави в Европа – Андора, Ватикана, Монако и Сан 

Марино, също прилагат еврото като законно платежно средство в страните си и 

секат евромонети.  

8. България още не е избрала дизайна на националната страна на бъдещите 

си евромонети. Един от най-обсъжданите варианти е този за Мадарският конник.  
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Допълнителна информация:  

Българска народна банка (2019), „Каталог Монети“, достъпно на: 

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_np_catalo

gues_coins_bg.pdf 

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

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