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НОВИТЕ 50 € 

Лицева 
страна

Обратна 
страна

НОВАТА БАНКНОТА ОТ 50 €

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

НОВИТЕ 50 € – ЗАЩИТНИ ЕЛЕМЕНТИ

Проверяват се лесно

Серия „Европа“, подобно на първата серия евробанкноти, се поддава лесно на проверка посредством метода „ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ и НАКЛОНИ“.

Характеристики на пипане – Пипнете банкнотата. Тя 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 основното изображение.
Прозорче с портрет в холограмата – Срещу светлина прозорчето в горната част на холограмата става прозрачно и в него се появява портрет на Европа, 
който се вижда и от двете страни на банкнотата.

Смарагдовозелено число – На блестящото число се вижда ефектът на движещата се нагоре-надолу светлина. Освен това цветът на числото се променя от 
смарагдовозелен в тъмносин.
Холограма – На сребристата ивица се виждат номиналната стойност, основното изображение и символът „€“.
Прозорче с портрет в холограмата – В прозорчето в горната част на холограмата се вижда портрет на Европа. Когато наклоните банкнотата, в прозорчето се 
виждат също линии в цветовете на дъгата около числото, съответстващо на номиналната стойност. На обратната страна на банкнотата в прозорчето се появяват 
числа, съответстващи на номиналната стойност, в цветовете на дъгата.
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СЕРИЯ „ЕВРОПА“ – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Надеждно платежно средство  

След въвеждането си в обращение през 2002 г. 
евробанкнотите се превърнаха в символ на 
европейската интеграция и едно от най-надеждните 
платежни средства в света. Ние се стремим да 
поддържаме доверието в тях, като използваме най-
съвременната технология, за да направим банкнотите 
още по-добре защитени. Те се използват от  
338 милиона души в 19 европейски държави.

Марио Драги
Председател на Европейската  
централна банка

ПЪРВАТА СЕРИЯ

СЕРИЯ „ЕВРОПА“

Защо са нужни новите банкноти?
 
Защитните елементи трябва периодично да бъдат усъвършенствани, за да бъдат 
банкнотите още по-добре защитени срещу фалшифициране. Наред с това 
всички банкноти от серия „Европа“ са с обновен дизайн. Това се отнася и за 
новата банкнота от 50 €, която включва прозорче с портрет, което се вижда и 
от двете страни на банкнотата, както и други усъвършенствани защитни 
елементи. Така тя е още по-добре защитена и се проверява все така лесно.

Новата банкнота от 50 € ще влезе в обращение на 4 април 2017 г.

Можете да намерите повече информация на:  
www.novite-evrobanknoti.eu

Постепенно въвеждане на новата серия

Банкнотите от серия „Европа“ се въвеждат в течение на няколко години. 
Банкнотите от 5 €, 10 € и 20 € вече са в обращение, а тези от 50 € ще влязат в 
обращение на 4 април 2017 г. Предвижда се новите 100 € и 200 € да бъдат 
въведени към края на 2018 г. Новата серия няма да включва банкнота от 500 € 
заради опасения, че е възможно да улеснява незаконни дейности.

Подобно на вече въведените банкноти от серия „Европа“, новата банкнота  
от 50 € ще бъде в обращение успоредно с банкнотите от първата серия,
които остават законно платежно средство. Евробанкнотите запазват завинаги 
стойността си и могат да бъдат обменяни неограничено дълго време в 
националните централни банки от Евросистемата.

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.bcl.lu

www.oenb.at

www.eestipank.ee

www.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.nbs.sk

www.bof.fi

www.lb.lt

www.dnb.nl

www.centralbankmalta.org

www.banque-france.fr

www.centralbank.ie

www.bank.lv

www.bportugal.pt

www.nbb.be

За да научите повече за евробанкнотите и монетите, обърнете се към Вашата национална 

централна банка или към:

European Central Bank

Sonnemannstrasse 20

60314 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

www.bsi.si
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