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ВъВедение

евробанкнотите и монетите са въведени в 12 държави членки на 
европейския съюз на 1 януари 2002 г., но планирането и подготовката на 
въвеждането им в обращение започва от началото на 90-те години.  С 
тях се разплащат 332 милиона души в 17 държави членки: Австрия, Белгия, 
Германия, Гърция, естония, ирландия, испания, италия, Кипър, Люксембург, 
Малта, нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия и Франция. 
Понастоящем в стойностно изражение евробанкнотите, които се намират 
в обращение в целия свят, са приблизително колкото банкнотите щатски 
долари.

Този комплект материали за пресата е посветен на банкнотата от 5 € 
от втората серия евробанкноти – серия „европа“. Председателят на 
европейската централна банка (еЦБ) Марио драги представи новата 
банкнота от 5 € на церемония в Археологическия музей във Франкфурт на 
Майн на 10 януари 2013 г. Банкнотата от 5 € е първата от серия „европа“, 
която ще бъде въведена. Тя ще бъде емитирана в цялата еврозона на  
2 май 2013 г. 

Уебсайт за евробанкнотите (www.novotolicenaevroto.eu), посветен 
специално на серия „европа“ и нейните защитни елементи, съдържа 
допълнителна информация и файлове за изтегляне с изображения на новата 
банкнота от 5 € (72 dpi, с обозначение „Specimen“) и на нейните защитни 
елементи, както и видеоматериал за производството на банкноти.  Тези 
материали могат да се използват за публикуване, при условие, че се спазват 
строго правилата за възпроизвеждане на евробанкноти1.   

За повече информация можете да се обърнете към пресслужбите на еЦБ и 
националните централни банки (нЦБ) от евросистемата2.
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1Правилата за възпроизвеждане на евробанкноти могат да бъдат намерени на:   
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/reproduction.bg.html.
2Евросистемата се състои от ЕЦБ и НЦБ на държавите от еврозоната.
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като редовно актуализират и усъвършенстват защитните 
им елементи. Всъщност, заради времето и ресурсите, 
необходими за разработването на нови банкноти, 
подготовката за новата серия започва скоро след 
въвеждането в обращение на първата.

новите банкноти ще бъдат въведени постепенно в течение 
на няколко години, във възходящ ред, като се започне с 
новата банкнота от 5 € на 2 май 2013 г. Купюрният строеж 
остава непроменен: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €.

новите евробанкноти включват усъвършенствани защитни 
елементи, които отразяват последните постижения в 
областта на банкнотната технология и сигурност. Серията 
е наречена „европа“, защото във водния знак и холограмата 
на банкнотите е включен портрет на европа – героиня от 
древногръцката митология, на чието име е наречен нашият 
континент. Въвеждането на новата серия през 2013 г. е 
стъпка в непрекъснатото развитие на евробанкнотите, за 
да имат те още по-висока степен на сигурност. еЦБ и нЦБ 
са задължени да защитават сигурността на евробанкнотите, 

ПЪРВАТА СЕРИЯ СЕРИЯ „ЕВРОПА“

нОВОТО ЛиЦе  
НА ЕВРОТО

дизайнът на новите евробанкноти запазва темата „епохи 
и стилове“ на първата серия и основните цветове са 
същите, но банкнотите са леко изменени, така че да 
бъдат включени усъвършенствани защитни елементи. 
Това улеснява и разграничаването им от първата серия. 
Работещият в Берлин независим дизайнер на банкноти 
Райнхолд Герщетер бе избран да обнови дизайна на 
евробанкнотите. В него вече са взети предвид държавите, 
присъединили се към еС от 2002 г. насам. Така например 
картата на европа включва Малта и Кипър, думата „евро“ 
е изписана на кирилица в добавка към изписването 
с латински и гръцки букви, а инициалите на еЦБ са 
представени в девет вместо в пет езикови варианта.  



2

НОВАТА БАНКНОТА ОТ 5 €

3  Системата за възпрепятстване на фалшифицирането (CDS) не позволява на персонални компютри и програми за обработка на цифрови изображения да копират или 
възпроизвеждат изображенията на защитени банкноти. Тя е разработена от Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането – международна група 
от 32 централни банки.

БАНКНОТАТА ОТ 5 € ОТ ПъРВАТА СеРиЯ

Банкнотата от 5 € от серия „Европа“, обратна страна

новите защитни елементи на серия „европа“ се откриват лесно в банкнотите.

За потребители със законен интерес към възпроизвеждането на изображения на евробанкноти еЦБ е разработила цифрови 
изображения, при които е деактивирана системата за възпрепятстване на фалшифицирането (CDS)3 - 300 dpi; във формат TIFF, 
обозначени с думата „Specimen“. Те не задействат системата за възпрепятстване на фалшифицирането. За да получат такива 
изображения, потребителите трябва да подпишат декларация за поверителност, която могат да получат, ако изпратят електронно 
съобщение на адрес info@ecb.europa.eu.

Банкнотата от 5 € от серия „Европа“, лицева страна

Банкнотата от 5 € от първата серия, обратна странаБанкнотата от 5 € от първата серия, лицева страна
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ПРОВеРЯВАТ Се ЛеСнО 

 нОВОТО – Смарагдовозелено число 
 наклонете банкнотата. При новата банкнота на 

блестящото число в долния ляв ъгъл се вижда 
ефектът на движещата се нагоре-надолу светлина. 
Освен това цветът на числото се променя от 
смарагдовозелен в тъмносин.

 нОВОТО – Портретна холограма
 на новата банкнота се вижда също портрет на 

европа и прозорец. 

 нОВОТО – Портретен воден знак 
 на новата банкнота се вижда и портрет на 

европа.

 нОВОТО
 В осигурителната нишка на новата 

банкнота се вижда символът „€“, докато 
при банкнотите от първата серия е 
изписана думата „EURO“.

 нОВОТО
 В левия и десния край на новата банкнота има поредица от къси релефни линии.

Характеристики на пипане – Пипнете банкнотата. Тя е шумяща и твърда. 
релефен печат –  Основното изображение, надписите и голямото число, съответстващо на номиналната 

стойност, се усещат като по-плътни. 

Холограма – наклонете банкнотата. на сребристата ивица вдясно се вижда номиналната стойност на банкнотата и символът „€“. 

Воден знак – Разгледайте банкнотата срещу светлина. 
Вижда се полутоново изображение на номиналната 
стойност на банкнотата и прозорец.

Както и първата серия евробанкноти, новата серия „европа“ се поддава лесно на проверка посредством метода „ПиПни, 
РАЗГЛедАЙ и нАКЛОни“. не са необходими специални пособия. Лесно ще забележите нововъведенията в описаните по-долу 
защитни елементи.

 1  ПИПНИ

 2  РАзГЛЕдАЙ

 3  НАКЛОНИ

Осигурителна нишка – Разгледайте банкнотата срещу 
светлина. Осигурителната нишка изглежда като тъмна ивица, 
а номиналната стойност на банкнота е изписана в бяло с 
миниатюрен шрифт.
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ВъВеЖдАне нА  
СЕРИЯ „ЕВРОПА“

Основни моменти:

•	Новите	евробанкноти	са	наречени	серия	„Европа“,	
защото някои от техните защитни елементи съдържат 
портрет на европа – героиня от древногръцката 
митология, на чието име е наречен нашият континент.

•	Новите	евробанкноти	ще	бъдат	въведени	постепенно	
в течение на няколко години, във възходящ ред, като 
се започне с новата банкнота от 5 €. Купюрният 
строеж остава непроменен: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 
200 € и 500 €.

•	Точното	време	на	емитирането	на	следващите	
купюри ще бъде определено и съобщено на 
обществеността и на работещите с пари в брой на 
по-късен етап.

•	Производителите	на	оборудване	за	банкноти	
участваха в разработването на серия „европа“, за да 
имат възможност да се подготвят за въвеждането на 
новите банкноти.

•	Новата	серия	ще	включва	нови	и	усъвършенствани	
защитни елементи, които ще осигуряват по-добра 
защита срещу фалшифициране.

•	Както	и	при	първата	серия	евробанкноти,	на	етапа	
на дизайна на втората серия за консултация са 
привлечени незрящи потребители и изискванията им 
са включени в окончателния проект. 

•	Банкнотата	от	5	€	е	първата	купюра	от	серия	
„европа“, която ще бъде въведена в обращение.  
Тъй като това е една от най-изложените на износване 
купюри, трайността ѝ е подобрена чрез нанасяне на 
покритие.

•	За	да	бъдат	употребени	останалите	наличности,	
банкноти от 5 € от първата серия ще бъдат пускани 
в обращение наред с новите банкноти от 5 € в 
продължение на няколко месеца. Във всеки случай, 
всички купюри и от двете серии ще бъдат успоредно 
в обращение като законно платежно средство.

•	Датата,	на	която	евробанкнотите	от	първата	серия	ще	
престанат да бъдат законно платежно средство,  
ще бъде оповестена далеч предварително. 
Банкнотите от първата серия обаче ще запазят 
трайно стойността си –   те ще могат да се обменят 
неограничено дълго в нЦБ от евросистемата.
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ЕВРОПА В  
БЛиЗъК ПЛАн 

„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. 

Според древногръцката митология европа, дъщеря на 
финикийския цар, е съблазнена от приелия образа на 
бик Зевс, който я отвлича на остров Крит. Въз основа 
на този мит древните гърци започват да използват 
„европа“ като географско понятие. 

информационна кампания   

новите защитни елементи ще бъдат ефикасни само 
ако хората ги разпознават лесно. За тази цел през 
2013 г. еЦБ и нЦБ от евросистемата ще проведат 
информационна кампания за серия „европа“ и новата 
банкнота от 5 € в цялата еврозона.
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най-съвременна технология

еЦБ и нЦБ не предоставят подробна информация за 
своята програма за научноизследователска и развойна 
дейност, но целта им е да поддържат сигурността 
на евробанкнотите, запазвайки преднина пред 
фалшификаторите. В тази област за разработването на 
нови технологии се изисква значително усилие. Според 
стратегията на евросистемата за научноизследователска 
и развойна дейност евробанкнотите трябва да 
бъдат „самозащитими“. ето защо вниманието е 
съсредоточено върху това пред фалшификаторите да 
бъдат поставени възможно най-много препятствия. 

 ефикасно противодействие на 
фалшифицирането   

евросистемата влага значително усилие в 
това да осигури добрата информираност на 
обществото и на лицата, боравещи с пари в брой на 
професионална основа, за начините за разпознаване 
на фалшива банкнота. Тя също така има грижата 
банкнотообработващите и банкнотосортиращите 
машини надеждно да откриват и изтеглят от обращение 
фалшификатите.

През първата половина на 2012 г. от обращение са 
изтеглени общо 251 000 фалшиви евробанкноти. 
В сравнение с броя на истинските евробанкноти в 
обращение (средно 14,6 млрд. през първата половина 
на 2012 г.), делът на фалшивите остава много малък.

Макар че понастоящем броят на фалшификатите 
не представлява опасност, еЦБ и нЦБ, както всички 
централни банки, трябва да бъдат бдителни и да 
направят своите банкноти възможно най-неподатливи 
на фалшифициране.

еЦБ освен това си сътрудничи тясно с европейската 
комисия, която отговаря за предоставянето на инфор-
мация за фалшивите евромонети, както и с национални-
те полицейски сили, европол и интерпол. друга мярка 
за защита е да се осигури добра информираност на 
обществеността за защитните елементи.

Предпочитания на фокусните групи 

еЦБ организира фокусни групи в различни държави 
от еврозоната, които да извършат оценка на 
потенциалните защитни елементи за вграждане в 
банкнотите от серия „европа“. избраните защитни 
елементи отразяват изказаните от тези групи 
предпочитания. 

нАУЧнОиЗСЛедОВАТеЛСКА 
и РАЗВОЙнА деЙнОСТ и 
МЕРКИ зА ПРЕдОТВРАТЯВАНЕ 
НА ФАЛШИФИЦИРАНЕТО 
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1 Прессъобщение на ЕЦБ относно фалшифицирането 
на евробанкноти (на шестмесечна база).
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ПРОИзВОдСТВО И 
РАзПРОСТРАНЕНИЕ  
нА БАнКнОТи 

произвеждат банкнотите. използват се различни 
типове плаки и специални мастила, както и редица 
процеси: офсетен и интаглио печат, нанасяне на 
холограми и ситопечат за числата с променящ се цвят.

Обща система за управление на качеството 
гарантира прилагането на единен стандарт за всички 
евробанкноти. По време на производствения процес се 
извършват стотици ръчни и автоматизирани проверки. 
След като банкнотите преминат проверка за качество 
и бъдат изпълнени всички спецификации, те се опаковат 
по купюри и се съхраняват в сигурни хранилища до 
разпространението им.

От печатницата до потребителя   

Банкнотите се превозват до нЦБ, където се съхраняват 
в трезорите. на 2 май 2013 г. банките и сродните 
институции ще започнат да въвеждат новите банкноти 
от 5 € в обращение по обичайните канали – на гише 
и чрез автоматични касови машини. Очаква се до 
есента на 2013 г. броят на новите банкноти от 5 € 
да надхвърли този на банкнотите от първата серия в 
еврозоната като цяло.

 Общо производство за по-голяма 
ефективност

еЦБ има изключителното право да одобрява 
емитирането на евробанкноти в еврозоната, но 
задълженията по производството им, въвеждането им в 
обращение, изтеглянето им от обращение, обработката 
и съхранението им се поделят от националните 
централни банки (нЦБ). евросистемата, т.е. еЦБ и 
нЦБ, определя годишните нужди от производство на 
банкноти и разпределя количествата между нЦБ. Те от 
своя страна произвеждат определеното им количество 
от една или повече купюри – сами или като възлагат 
производството на одобрени подизпълнители. 

Производство на евробанкноти

Подобно на сегашната серия, серия „европа“ ще 
бъде отпечатана върху хартия от памук, която прави 
банкнотите специфично твърди и шумящи. Определени 
защитни елементи като водния знак и осигурителната 
нишка се вграждат в самата хартия в процеса на 
нейното изработване.

След това хартията се разпределя между печатници 
с високо равнище на сигурност в европа, където се 
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ЖиЗнениЯТ ЦиКъЛ 
НА БАНКНОТИТЕ

НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ 
ОТ ЕВРОСИСТЕМАТА

КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ

Кредитните институции проверяват 
банкнотите с помощта на автоматични 
банкнотообработващи машини.
Годните банкноти се връщат в обращение.

МАГАЗИНИ МАГАЗИНИ

КАСОВИ МАШИНИ

5
50
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500

10
20

5 10

Евросистемата определя годишното количество, 
което е необходимо да се произведе, за всяка от 
купюрите евробанкноти. След това националните 
централни банки емитират банкнотите.

Негодните и фалшивите банкноти се 
изтеглят от обращение.

Кредитните институции 
въвеждат или връщат 
евробанкнотите в обращение 
на гише или посредством 
касови машини.

Магазините получават 
банкноти от клиенти и ги 
проверяват чрез метода 
„пипни, разгледай и наклони“.

Магазините получават 
банкноти от клиенти и ги 
проверяват чрез метода 
„пипни, разгледай и наклони“.

Гражданите на еврозоната използват банкнотите 
в ежедневието си и могат да ги проверяват чрез 
метода „пипни, разгледай и наклони“.

От магазините банкнотите поемат 
обратно към кредитните институции.

10
20

10 500

50 100

50200

500
20
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