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СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – ЗАЩИТНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Със своите усъвършенствани защитни елементи новите банкноти от 5 € и 10 € са още по-добре защитени срещу фалшифициране.  
Подобно на банкнотите от първата серия, те се проверяват лесно. Трябва само да приложите метода „пипни, разгледай и наклони“.

www.novite-evrobanknoti.eu
www.euro.ecb.europa.eu

НОВОТО ЛИЦЕ НА ЕВРОТО
Запознайте се с новата банкнота от 10 €

СЕРИЯ „ЕВРОПА“ 

Новата банкнота 10 € – в обращение от 23 септември 2014 г.

Лесни за проверка и трудни за фалшифициране 

 1  ПИПНИ

 2  РАЗГЛЕДАЙ

 3  НАКЛОНИ

Характеристики на пипане – Банкнотата е шумяща и твърда.
Релефен печат – Можете да усетите късите релефни линии в левия и десния край на банкнотата.  
Основното изображение, надписите и голямото число, съответстващо на номиналната стойност, също се усещат като по-плътни.

Портретен воден знак – Разгледайте банкнотата срещу светлина. Виждат се портрет на Европа, номиналната стойност и прозорец.   
Поставете банкнотата на тъмна повърхност – светлите области потъмняват. 
Осигурителна нишка – Разгледайте банкнотата срещу светлина. Осигурителната нишка се вижда като тъмна линия.

Смарагдовозелено число – Наклонете банкнотата. На числото се вижда ефектът на движещата се нагоре-надолу светлина.  
То също така променя цвета си от смарагдовозелен в тъмносин. 
Портретна холограма – Наклонете банкнотата. На сребристата ивица се виждат портрет на Европа, прозорец и номиналната стойност.   
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СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – ВЪВЕЖДАЩА ИНФОРМАЦИЯ

„Лицето“ на новите евробанкноти
 
По традиция банкноти от целия свят съдържат портретни изображения, а 
изследванията показват, че хората интуитивно разпознават лица. Евросистемата 
избра да включи портрет на Европа във водния знак и в холограмата на новата 
серия евробанкноти. Европа е персонаж от древногръцката митология. 
Портретът е от ваза, която се съхранява в парижкия „Лувър“. Открита е в южна 
Италия и е на над 2000 години. Този портрет е избран поради ясната си връзка 
с континента Европа; освен това той придава човешки облик на банкнотите. 

ПЪРВАТА СЕРИЯ

Надеждно платежно средство  

От въвеждането им през 2002 г. досега 
евробанкнотите се наредиха сред най-надеждните 
платежни средства в света. За да се поддържа това 
доверие, в серия „Европа“ се използват най-новите 
постижения в банкнотната технология. 

Постепенно въвеждане на новата серия

Банкнотите от серия „Европа“ ще бъдат въведени в течение на няколко години. 
Новата банкнота от 5 € влезе в обращение през 2013 г., а новата банкнота от 
10 € ще бъде емитирана от 23 септември 2014 г. Банкнотите от първата серия 
ще останат в обращение успоредно с новите, докато не бъде съобщено друго. 
Дори след като престанат да бъдат законно платежно средство, те ще могат да 
се обменят неограничено дълго време в националните централни банки от 
Евросистемата.

Повече информация: 
www.novite-evrobanknoti.eu

Марио Драги
Председател на Европейската централна банка

Ако желаете да научите повече за евробанкнотите и монетите, обърнете се към 

своята национална централна банка или към: 
 

European Central Bank 

Kaiserstrasse 29

60311 Frankfurt am Main

Germany

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

E-mail: info@ecb.europa.eu

www.novite-evrobanknoti.eu

www.euro.ecb.europa.eu
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Обратна страна

СЕРИЯ „ЕВРОПА“
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