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Предисловие 

Преди десет години, на 1 януари 2002 г. евробанкно-
тите и монетите бяха въведени в 12 държави – членки на Европейския съюз. Въвеждането 
на еврото е безпрецедентно предизвикателство, но всичко протече гладко и само за 
няколко дни в обращение влязоха милиарди банкноти и монети. През последните 
няколко години още пет държави-членки приеха еврото, така че в момента то е парич-
ната единица на 17 държави-членки и 332 милиона души. Еврото се превърна в символ на 
Европа, а евробанкнотите и монетите са неделима част от ежедневието ни.

Гражданите на държавите от еврозоната могат да бъдат уверени, че Евросистемата е 
твърдо ангажирана с поддържането на ценова стабилност в средносрочен план, в съот-
ветствие със своето определение: под, но близо до 2 %. От въвеждането на еврото преди 
тринадесет години, през 1999 г., средногодишният темп на инфлация на еврозоната се 
поддържа близо до 2 %. Евросистемата ще направи всичко необходимо и за в бъдеще да 
играе ролята на стабилна и надеждна котва на ценовата стабилност в настоящия труден 
период.

Марио Драги 
Председател 
Европейска централна банка 
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Въведение 

Допълнителна информация можете да получите от:

European Central Bank

Directorate Communications

Press and Information Division 

Kaiserstrasse 29

60311 Frankfurt am Main

Germany

Тел.: +49 69 1344 7455

Факс: +49 69 13 44 7401

E-mail: info@ecb.europa.eu 

Интернет: www.euro.ecb.europa.eu

Този комплект материали за пресата, 
разработен от Европейската централна 
банка, съдържа информация относно 
десетата годишнина от въвеждането на 
евробанкнотите и монетите. Той 
съдържа връзка към папка на уебсайта 
на ЕЦБ, до която ще получите достъп с 
потребителско име и парола, след като 
подпишете клауза за изключване на 
отговорност. Папката съдържа доку-
менти, свързани с този комплект, и  
изображения с висока резолюция на 

евробанкнотите и монетите и на хора, 
които боравят с пари в брой, както и  
видеоматериал за производството на 
евробанкноти. Тези материали могат да 
бъдат използвани за публикуване, но 
само на свързани с еврото публикации. 
Ще бъдете приканени да подпишете 
клауза за изключване на отговорност, 
която осигурява подходящото използ-
ване на материалите. Освен това трябва 
да се спазват правилата за възпроизвеж-
дането на евробанкноти.1

Ако се нуждаете от допълнителна 
информация, свържете се с ЕЦБ. С 
удоволствие ще Ви изпратим публика-
ции относно историята, ролята и функ-
циите на ЕЦБ, относно Евросистемата и 
Европейската система на централните 
банки, паричната политика на Евроси-
стемата и банковия надзор в еврозоната 
и Европейския съюз. На разположение 
са и публикации за евробанкнотите и 
монетите и техните защитни елементи .2

1 Правилата относно възпроизвеждането на евробанкноти ще намерите на адрес: http://www.ecb.europa.eu/euro/html/reproduction.bg.html
2 Можете да изтеглите тези публикации или да направите заявка за тях на следния адрес: http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.bg.html
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Подготовка за въвеждане на еврото в обращение през 2002 г. 

Дизайн на банкнотите 
и монетите

Европейският паричен институт, предшест-
веникът на ЕЦБ, обявява конкурс за худо-
жествено оформление през февруари 1996 г. 
Представените проекти са подложени на 
оценка от жури от независими експерти по 
маркетинг, дизайн и история на изкуството 
и са представени в проучване на обществе-
ното мнение. Вземайки предвид резулта-
тите и от двете, през декември 1996 г. 
Съветът на Европейския паричен институт 
избира проекта – победител: серия, осно-
вана на темата „епохи и стилове в Европа“, 
представена от Роберт Калина, дизайнер на 
банкноти от австрийската централна банка 
– Oesterreichische Nationalbank – във Виена.
За разлика от евробанкнотите, които са 
едни и същи във всички европейски 
държави, евромонетите имат „европейска“ 
и „национална“ страна. Те отразяват един-
ството на ЕС и на тях са изобразени 
символи на европейските държави. Люк 
Люикс от Белгийския кралски монетен 
двор е победителят в общоевропейския 
конкурс за дизайн на европейската страна, 
на която е изобразена стойността на всяка 
монета.     

Тестове и производство

За въвеждане на еврото в обращение през 
януари 2002 г. от решаващо значение е 
сътрудничеството с трети страни; то дава 
възможност предварително да се извър-
шат национални и централизирани тестове 
за производителите на машини за обра-
ботка на банкноти. 
Производството на евробанкноти започва 
през юли 1999 г. в 15 печатници на банкноти 
в различни държави от Европейския съюз. 
Обща система за управление на качеството 
осигурява еднакъв стандарт за всички евро-
банкноти. Към 1 януари 2002 г. за дванадесет-
  те държави от еврозоната са отпечатани 
началните количества от 14,9 млрд. банкно-
т и  –  д о с т а т ъч н и ,  з а  д а  п о к р и я т  
15 000 футболни игрища. Около 52 млрд. 
монети с обща стойност 15,57 млрд. евро са 
произведени в 16 европейски монетни 
двора, като са използвани 250 000 тона 
метал.    

Информационната кампания 
„Евро 2002“ и влизането на 

еврото в обращение

Защитните елементи на банкнотите трябва 
да бъдат лесно разпознаваеми, затова  през 
2001 г. Евросистемата започва мащабна 
информационна кампания „Евро 2002“, 
която включва кампании в медиите на 12-те 
държави от еврозоната3. Кампаниите са 

посветени на банкнотите и монетите и 
техните защитни елементи. Приканват се 
потребителите да проверяват банкнотите 
чрез метода „пипни – разгледай – наклони“. 
Тази техника, разработена през 2001 г. във 
връзка с мотото „ЕВРОТО. НАШИТЕ пари“, се 
използва във всички комуникационни 
дейности на Евросистемата, които се отна-
сят до евробанкнотите.
Въпреки мащаба на предизвикателството, 
каквото представлява въвеждането на 
еврото в обращение, процесът протича 
гладко и приключва успешно навсякъде в 
еврозоната до края на февруари 2002 г. 
Това е най-мащабната смяна на парична 
единица в света. В нея участват банковият 
сектор, фирмите за транспортиране на 
пари и ценности, търговците на дребно, 
отрасълът за производство на машини, 
работещи с пари в брой, и, разбира се, 
обществеността. Успехът се дължи на 
ранната и щателна подготовка на всички 
участници, включително търговските 
банки, производителите на машини за 
обработка на банкноти и боравещите с 
пари в брой, които от самото начало рабо-
тят уверено с новата парична единица. 
Несъмнено ключов фактор за успеха е 
приемането на новите пари от обществе-
ността. 
Изтеглянето на националните валути е 
доста сложно, но въпреки това към 1 март 
2002 г. от обращение са извадени над  
6 млрд. банкноти и близо 30 млрд. нацио-
нални монети.

3 Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Финландия и Франция.
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Въвеждане на еврото в обращение по държави:  
2002 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2011 г. 

Държава
Въвеждане на 

евробанкнотите и 
монетите

Крайна дата на използ-
ването на национал-

ната валута като 
законно платежно 

средство

Краен срок за обмяна 
на банкноти 

Краен срок за обмяна 
на монети 

Белгия 1.1.2002 г. 28.2.2002 г. неограничен 31.12.2004 г.

Германия 1.1.2002 г. 28.2.2002 г. неограничен неограничен

Естония 1.1.2011 г. 14.1.2011 г. неограничен неограничен

Ирландия 1.1.2002 г. 9.2.2002 г. неограничен неограничен

Гърция 1.1.2002 г. 28.2.2002 г. 1.3.2012 г. 1.3.2004 г.

Испания 1.1.2002 г. 28.2.2002 г. неограничен неограничен

Франция 1.1.2002 г. 17.2.2002 г. 17.2.2012 г. 17.2.2005 г.

Италия 1.1.2002 г. 28.2.2002 г. 28.2.2012 г. 28.2.2012 г.

Кипър 1.1.2008 г. 31.1.2008 г. 31.12.2017 г. 31.12.2009 г.

Люксембург 1.1.2002 г. 28.2.2002 г. неограничен 31.12.2004 г.

Малта 1.1.2008 г. 31.1.2008 г. 31.1.2018 г. 1.2.2010 г.

Нидерландия 1.1.2002 г. 28.1.2002 г. 1.1.2032 г. 1.1.2007 г.

Австрия 1.1.2002 г. 28.2.2002 г. неограничен неограничен

Португалия 1.1.2002 г. 28.2.2002 г. 28.2.2022 г. 31.12.2002 г.

Словения 1.1.2007 г. 14.1.2007 г. неограничен 31.12.2016 г.

Словакия 1.1.2009 г. 16.1.2009 г. неограничен 31.12.2013 г.

Финландия 1.1.2002 г. 28.2.2002 г. 29.2.2012 г. 29.2.2012 г.

През 2004 г. към Европейския съюз се присъединяват десет държави, пет от които през последните години стават членки на еврозо-
ната: Словения (2007 г.), Кипър (2008 г.), Малта (2008 г.), Словакия (2009 г.) и Естония (2011 г.). Досега общо 17 държави от ЕС са приели 
еврото. 

Всички държави-членки на ЕС, с изключение на Дания и Обединеното кралство, които имат клауза за право на отказ, са задължени да 
се присъединят към паричния съюз и да въведат еврото веднага щом изпълнят критериите за конвергенция.
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Въвеждане на еврото в обращение по държави:  
2002 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2011 г. 

Карта на еврозоната 
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Производство на банкноти, обращение, фалшификати;  
поглед към бъдещето 

Производство на банкноти 

Евросистемата определя окончателните 
годишни изисквания за производство на 
евробанкноти и разпределя количес-
твата по купюри между националните 
централни банки от еврозоната. След 
това всяка НЦБ отговаря за доставянето 
на определен дял от необходимото 
годишно производство на една или 
повече купюри. Централните банки 
произвеждат своя дял от евробанкнотите 
– сами или като възлагат поръчката на 
подизпълнители. Централната банка, 
която поръчва отпечатването на партида 
евробанкноти, се обозначава с буква или 
код на държавата пред серийния номер4. 
Самото отпечатване обаче може да се 
извърши в друга държава. През 2011 г. на 
НЦБ от еврозоната е възложено произ-
водството на общо 6 млрд. броя евро-
банкноти на стойност 171,3 млрд. евро.  

Обращение на  
евробанкнотите и монетите

Статистика
В средата на 2011 г. в обращение се нами-
рат 14,2 млрд. банкноти и 95,6 млрд. 
монети на обща стойност съответно  
847 млрд. евро и 22,8 млрд. евро. Купю-
рата от 50 евро има най-висок дял в обра-
щението по обем (39,5 %), а купюрата от 
500 евро е с най-голям дял като стойност 
(34,3 %), следвана непосредствено от 
банкнотата с номинал 50 евро (33 %).  

Тенденции в предлагането на банк-
ноти 
През октомври 2008 г., с ескалацията на 
финансовата криза, броят на вкарваните 
в обращение евробанкноти нараства 
съществено, особено на банкнотите с 

висок номинал. През същия месец напри-
мер броят на тези банкноти е три пъти 
по-голям, отколкото през октомври  
2007 г. 

За да може предлагането да отговори на 
търсенето, Евросистемата създава логис-
тични и стратегически запаси от банк-
ноти. Първите посрещат търсенето на 
банкноти в нормални условия, включи-
телно при сезонно нарастване, а вторите 
са предназначени за ситуация, в която на 
някоя НЦБ не ѝ  достигат банкнотите с 
определена номинална стойност и не 
може да си ги набави от друга НЦБ.    

Фалшиви евробанкноти 

През първата половина на 2011 г. от обра-
щение бяха изтеглени общо 295 553 
фалшиви евробанкноти. Сравнението на 
тези данни с броя на истинските евро-
банкноти в обращение (средно 13,8 млрд. 
през първата половина на 2011 г.)  
показва, че делът на фалшификатите 
остава много малък. „Най-разпростране-
ните“ фалшификати са банкнотите от 50 € 

и 20 €.  Въпреки че доверието в сигурност-
 та на еврото е напълно оправдано  
поради предприеманите мерки срещу 
фалшифицирането, ЕЦБ призовава  
хората да бъдат бдителни за фалшифи-
кати и да прилагат метода „пипни-разгле-
дай-наклони“, описан на уебсайта на 
банката,5 както и да проверяват повече 
от един защитен елемент.  

Поглед към бъдещето

Въпреки съвсем малкия брой на фалши-
вите банкноти Евросистемата трябва да 
поддържа преднина пред фалшификато-
рите и да прави банкнотите си още 
по-трудни за фалшифициране. Ето защо 
Управителният съвет на ЕЦБ одобри 
разработката и въвеждането на втора 
серия евробанкноти, които ще влязат в 
обращение през следващите няколко 
години. Новата серия ще запази най-
важните елементи на дизайна от първата 
серия. Евросистемата ще уведоми свое-
временно обществеността за въвежда-
нето на новите банкноти. 

4 На евробанкнотите, емитирани от централната банка на Люксембург (Banque centrale du Luxembourg),  е отбелязан кодът на централните банки на държавите, 
където са произведени банкнотите за Люксембург.

5 Вж. http://www.ecb.europa.eu/securityfeatures_bg 
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Дизайн и характеристики на банкнотите и монетите 

Дизайн на банкнотите

На лицевата страна на евробанкнотите прозорците и 
вратите въплъщават европейския дух на откритост и 
сътрудничество, а 12-те звезди на Европейския съюз 
представят идеалите за единство, солидарност и 
хармония сред европейците. Подписът на председа-
теля на ЕЦБ също може да се види на лицевата 
страна.

На обратната страна на всяка евробанкнота е пока-
зано сателитно изображение на Европа и мост, 
символизиращ тясното сътрудничество и комуника-
цията между европейците и между Европа и остана-
лия свят.

За да могат хората с увредено зрение да си служат 
възможно най-лесно с банкнотите, Европейският 
съюз на слепите предостави обратна информация на 
етапа на създаване на дизайна.

Метод за проверка на истинността на 
банкнотите: пипни, разгледай, наклони

120 x 62 mm

127 x 67 mm 

147 x 82 mm

153 x 82 mm 

160 x 82 mm 

Характеристики на пипане
На пипане хартията е твърда и 
шумяща.

1  ПИПНИ
Релефен печат
На някои места на банкнотата 
мастилото е удебелено.

2  РАЗГЛЕДАЙ

Воден знак
Появяват се полутонови 
изображения на прозорец/
врата и номиналната стойност.

Осигурителна 
нишка
Вижда се тъмна ивица.

3  НАКЛОНИ

Число с променящ се 
цвят
На банкнотите от 50 € и тези 
с по-голяма номинална 
стойност едно от числата 
променя цвета си от лилав в 
маслиненозелен или кафяв.

Златисто-перлена ивица
На обратната страна на банкнотите от 5 €, 10 € и 20 € се вижда 
златисто-перлена ивица, на която са показани номиналната 
стойност и символът „€“.

Холограма
Появяват се номиналната 
стойност и символът „€“ или 
прозорец/врата.

140 x 77 mm 

1

2 2 3

3

133 x 72 mm 

1

2 2 3
3
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Дизайн на монетите и истинност 

Евромонетите имат европейска страна, на която е показана карта на Европа заедно с 12-те 
звезди, представящи Европейския съюз, и национална страна, на която са изобразени 
национални символи или изображения. Всички евромонети са законно платежно средство 
в цялата еврозона.

Монетите от 1 € и 2 € съдържат редица защитни елементи, като например комбинацията 
от сребрист и златист цвят или надписът по гурта на монетата от 2 €, който е различен за 
отделните държави. Освен това многослойният състав на монетите от 1 € и 2 € и неповто-
римите им магнитни характеристики правят по-сигурно използването им в автоматичните 
машини за продажба на стоки.

Околна среда 

В качеството си на група от институции, която отдава значение на опазването на околната 
среда, Евросистемата цели да използва благоразумно природните ресурси, да запазва 
качеството на околната среда и опазва здравето на хората при производството и достав-
ката на евробанкноти. Заключенията на проучване-оценка от 2003 г. показаха, че въздей-
ствието на евробанкнотите върху околната среда по време на цялостния им жизнен цикъл 
е равностойно на влиянието, оказвано от всеки жител на ЕС при управление на лек авто-
мобил в разстояние на 1 километър или на ефекта от оставянето на електрическа крушка 
от 60 W, светеща в продължение на половин ден. За да подсили ангажимента си по отноше-
ние на околната среда, ЕЦБ наскоро въведе система на Евросистемата за управление на 
околната среда, в сътрудничество със сектора за производство на банкноти.

Здравеопазване и безопасност

Обикновено върху банкнотите се откриват ниски нива на широкоразпространени бакте-
рии, които идват от източници като например заведенията за хранене. Наличието на бакте-
рии обаче е толкова малко, че те не могат да предизвикат дори леки симптоми. Монетите 
са дори по-малко замърсени, отколкото банкнотите, а на пластмасовите кредитни карти се 
отчитат същите нива на наличие на бактерии като при парите в брой. 

Преди да бъдат пуснати в обращение през януари 2002 г. евробанкнотите бяха изследвани 
за възможни рискове, свързани с остра орална токсичност, кожно дразнене и генотоксич-
ност. Резултатите потвърдиха, че евробанкнотите не предизвикват никоя от гореспомена-
тите реакции. ЕЦБ също така направи оценка на общите рискове за здравето и 
безопасността, свързани с производството и използването на евробанкноти. Подробни 
лабораторни анализи на представителни проби показаха, че или няма доказателства за 
наличие на опасни концентрации на субстанции в евробанкнотите, или такива са устано-
вени при концентрации доста под границите на нормите, сравними с тези, прилагани за 
хранителни продукти или ежедневно използвани продукти в контакт с човешкото тяло. За 
да подсили ангажимента си за здравеопазване и безопасност, ЕЦБ в сътрудничество със 
сектора за производство на банкноти наскоро въведе система за управление на здраво-
словни и безопасни условия, която наблюдава тези фактори за Евросистемата. 

Дизайн и характеристики на банкнотите и монетите 

1 цент 

1 €

2 €

5 цента

2 цента 

10 цента 

20 цента 

50 цента 
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Еврото като символ 

С течение на времето Европейският 
съюз създаде редица символи: знаме, 
химн („Ода на радостта“), мото, Денят на 
Европа (9 май) и, разбира се, единната 
парична единица. На банкнотите няма 
национални символи, за да съответ-
стват те на тази политическа визия на 
Европейския съюз. Вместо това 
архитек турните стилове на седем 
периода от европейската история – 
примери за които съществуват в цяла 
Европа – бяха източник на вдъхнове-
ние за дизайна на банкнотите. 

В това отношение монетите са 
различни – те имат европейска страна 
и национална страна, на която е пред-
ставен символ от съответната държава. 
Като такива те незабележимо помагат 
на хората да се идентифицират в 
по-голяма степен с Европейския съюз, 
от който тяхната държава е част. 

Единната парична единица е символ на 
икономическата и паричната интегра-
ция. Тя улеснява стопанската дейност 
като цяло, и по-конкретно – плащането 
на стоки и услуги в чужбина. Създава-
нето на еврозоната на един толкова 

разнороден континент като Европа е 
значително постижение. Понастоящем 
над 330 милиона души използват 
еврото.

Десет години по-късно Евросистемата 
е извлякла практическата полза от 
наличието на обща парична единица, 
особено по отношение на наличнопа-
ричното обращение и снабдяването с 
банкноти. Ползите, както и извлече-
ните поуки от това мащабно и задълбо-
чено сътрудничество ще продължават 
да дават резултати в бъдеще. 
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Десета годишнина на евробанкнотите и монетите 

От 1 януари до 31 март 2012 г. се органи-
зира юбилейно онлайн състезание 
„Евро маратон“ за деца от „евро поколе-
нието“, т.е. на възраст от 9 до 12 години, 
които живеят на територията на Евро-
пейския съюз. Децата могат да вземат 
участие, като играят „Евро маратон“ на   

www.euro.ecb.europa.eu  и регистрират 
резултата си. Те трябва да въведат кода 
на състезанието „2012“ и валиден адрес 
на електронна поща. 

Четиримата играчи с най-високи резул-
тати в онлайн състезанието ще бъдат 

поканени в ЕЦБ, за да вземат участие в 
организираното през май 2012 г. 
присъствено състезание „Евро маратон“. 
Те ще се състезават помежду си за 
титлата Европейски шампион на „Евро 
маратон“.

Ден за посетители в ЕЦБ

През второто тримесечие на 2012 г. 
ЕЦБ предвижда да отвори врати за 
широката общественост. Посетителите 
могат да научат всичко за евробанкно-
тите и монетите – от историята на 
парите до производството им – на 
изложбата „Еврото“ или на някой от 
семинарите, ръководени от експертите 
по банкноти на ЕЦБ.

Ако не можете да дойдете в Деня за 
посетители, ще имате възможност да 
посетите разширена изложба „Еврото“ 
във Франкфурт на Майн към края на 
2012 г.

Видеоматериали за 
евробанкнотите и монетите     

Създаден е кратък филм за първите десет 
години на евробанкнотите и монетите, 
който е на разположение на 22 европей-
ски езика. Освен това на същите езици са 
налични и три 20-секундни видеоматери-
ала за начина на проверка на защитните 
елементи на евробанкнотите, като се 
използва методът „пипни-разгледай-
наклони“. Всички видеоматериали са 
достъпни на уебсайта на ЕЦБ.  

През 2012 г. са планирани редица събития за отбелязване на десетата годишнина на евробанкнотите и монетите.

Състезание „Евро 
маратон 2012“ 
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