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Банкнотите от новата серия се въвеждат постепенно през последните няколко години навсякъде в 
еврозоната, във възходящ ред. Серия „Европа“ ще бъде завършена с представянето на банкнотите 
от 100 € и 200 € на 17 септември 2018 г. в ЕЦБ. Планира се новите банкноти да влязат в обраще-
ние на 28 май 2019 г. 

ЗАЩО СА НУЖНИ НОВИ БАНКНОТИ?  

ЕЦБ и Евросистемата имат задължението да опазват сигурността на евробанкнотите и да  
усъвършенстват непрекъснато технологията за тяхното производство. Серия „Европа“ е по-добре 
защитена срещу фалшифициране и банкнотите от нея са още по-сигурни. Новите банкноти от  
100 € и 200 € имат същите защитни елементи като банкнотата от 50 €, като например портрет 
във водния знак и холограмата, а също и нови, усъвършенствани елементи, които затрудняват 
фалшифицирането им, но въпреки това се проверяват лесно: 
 

  Сателитна холограма: този съвършено нов защитен елемент е разположен в горната част на 
сребристата ивица. Когато наклоните банкнотата, ще видите малки символи „€“, които се движат 
около числото. Символите „€“ се виждат по-ясно на пряка светлина.

  Смарагдовозелено число: когато наклоните банкнотата, на блестящото число в долния ляв  
ъгъл се вижда ефектът на движещата се нагоре-надолу светлина, а числото променя цвета си  
от смарагдовозелен в тъмносин. В новите банкноти от 100 € и 200 € в числото се виждат и 
символи „€“.

Наред със защитните елементи, предназначени за гражданите, новите банкноти съдържат нови и 
усъвършенствани защитни елементи, които се проверяват с машини и устройства.

ЕМИТИРАНЕ НА НОВИТЕ БАНКНОТИ ОТ 100 € И 200 €
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Защитни елементи на банкнотите от 100 € и 200 € www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.bg.html
Повече информация за банкнотата от 100 € www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.bg.html#es2-100
Повече информация за банкнотата от 200 € www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.bg.html#es2-200
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В ОБРАЩЕНИЕ ИМА ПОВЕЧЕ БАНКНОТИ ОТ 100 €, ОТКОЛКОТО ОТ 10 €

Банкнотите от 100 € и 200 € се използват масово и като платежно средство, и като средство за 
съхранение на стойността. В края на юни 2018 г. в обращение се намират 2,7 млрд. банкноти от 
100 € (13% от всички евробанкноти в обращение) спрямо 2,5 млрд. банкноти от 10 € (около 12% 
от общия брой банкноти). В стойностно изражение 100 € е най-важната купюра след 50 €, с дял 
почти една четвърт (23%) от стойността на всички евробанкноти в обращение. За съпоставка, 
банкнотите от 200 € представляват 1% от броя евробанкноти в обращение и 4% от съвкупната  
им стойност.
 

ПОДХОДЯЩИ ЗА ХОРА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ  
  
При разработването на серия „Европа“ ЕЦБ работи в тясно сътрудничество със сдружения на 
хора с увредено зрение, за да вгради в банкнотите елементи, които да им бъдат в помощ. В новите 
банкноти числото, съответстващо на номиналната стойност, е голямо, по-ярко и по-контрастно,  
за да се разпознават банкнотите по-лесно по цвят. Има и тактилни елементи по краищата на  
банкнотите, които са различни за всяка купюра. 
 

ДОВЕРИЕ В ЕВРОБАНКНОТИТЕ  
 
Евробанкнотите остават надеждно, сигурно платежно средство. Броят на фалшификатите остава 
много малък (301 000 са изтеглени от обращение през първата половина на 2018 г.) на фона  
на непрекъснато нарастващия брой на истински евробанкноти в обращение (над 21 милиарда).  
Заедно с националните централни банки от Евросистемата ЕЦБ ще продължи да осигурява  
статута на евробанкнотите като ценно и ценено платежно средство в еврозоната и извън нея.  
Изключително важно е всички, които използват евробанкноти, да могат да продължат да ги  
използват с пълна увереност. Това е причината за въвеждането на серия „Европа“. 
 
Броят на фалшивите евробанкноти остана нисък през първата половина на 2018 г. 
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.bg.html
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1   Източник: “The use of cash by households in the euro area” (само на английски език)   
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699

ПРЕДСТОЯЩО ЛИ Е ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ПАРИТЕ В БРОЙ В ОТЖИВЕЛИЦА?

Световните тенденции показват, че търсенето на пари в брой продължава да расте. От въвеждане-
то на еврото през 2002 г. насам броят на банкнотите в обращение в еврозоната се е утроил и в 
момента е 21 милиарда. Понастоящем стойността на банкнотите в обращение нараства с около 
4% годишно и е достигнала почти 1,2 трилиона евро. За повече информация за банкнотите в 
обращение посетете нашия уебсайт (само на английски език). 
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html
 

ВЛАСТВАТ ЛИ ВСЕ ОЩЕ ПАРИТЕ В БРОЙ? 

Парите в брой са категорично предпочитаното платежно средство в търговски обекти като 
магазини, бензиностанции и автомати за продажба. През 2016 г. 79% от всички транзакции в 
еврозоната са извършени в брой, а само 19% – с карта.1 Транзакциите в брой са дори още  
по-преобладаващи при улични търговци и пазари (90% от всички транзакции, 81% в стойностно 
изражение), както и в барове и ресторанти (90% от всички транзакции, 76% в стойностно  
изражение).
 

КОИ СА УНИКАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ПАРИТЕ В БРОЙ?

  Те изпълняват приобщаваща роля – хора с ограничен или никакъв достъп до банкови сметки  
все пак могат да извършват плащания в брой.

  Те позволяват на хората да контролират по-добре разходите си и равнището си на  
задлъжнялост.

  Те осигуряват поверителен начин за разплащане. 
  Те са извънредно средство в случай на пропадане на електронните платежни системи.
  Те осигуряват незабавен сетълмент на транзакциите в момента на предаване на парите.
  Те осигуряват конкуренция между различни инструменти за плащания на дребно и допринасят 
за конкуренция в цените на другите платежни инструменти на дребно.

  Те са единственият платежен инструмент, който дава на гражданите пряк достъп до надеждни 
резервни пари.
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МАТЕРИАЛИ ЗА МЕДИИТЕ

  Прессъобщение  
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.bg.html

  Изображения на новите банкноти от 100 € и 200 € и на защитните елементи 
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952

  Снимки от представянето  
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994

  Изображения на банкнотите от серия „Европа“ 
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.bg.html

  Филм за представянето  
www.youtube.com/user/ecbeuro

  Видеоматериал за телевизиите за процеса на отпечатване на новите банкноти  
от 100 € и 200 €  
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.bg.html

РЕЧИ И ЦИТАТИ ЗА ПАРИТЕ В БРОЙ И ЕВРОБАНКНОТИТЕ   

Приветствено слово на Марио Драги, председател на ЕЦБ, на събитието по повод емитирането 
на новата банкнота от 50 €, Франкфурт на Майн, 4 април 2017 г.

„При все че електронните плащания набират популярност, парите в брой все още са най- 
важното ни платежно средство. […] над три четвърти от всички плащания в търговски обекти 
в еврозоната се извършват в брой. По стойност на транзакциите – малко повече от половината. 
Така че, дори в днешната цифрова епоха парите в брой запазват ключово значение в нашата 
икономика.“

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.bg.html

Реч на Ив Мерш, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, на Четвъртия симпозиум за парите в брой 
(Bargeldsymposium) на Deutsche Bundesbank, Франкфурт на Майн, 14 февруари 2018 г.

„Парите в брой осигуряват неприкосновеност на личния живот и по този начин защитават  
основни права […]. Гражданите могат да използват парите в брой, за да упражняват основните 
си права, без държавата или други трети лица да могат непосредствено да проследяват  
финансови транзакции.“

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html (само на английски и немски 
език)

Коментар на Ив Мерш, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, за Project Syndicate, 28 април 2017 г.

„Ръстът на общото търсене на пари в брой дори изпреварва растежа на номиналния БВП.  
През последните пет години средногодишният темп на нарастване на евробанкнотите е  
4,9% в стойностно изражение и 6,2% в количествено. Нарастването обхваща купюрите, които 
се използват основно за разплащания, а не за спестяване. […] ЕЦБ ще продължи да осигурява 
банкноти. Наред с това ще способстваме за по-нататъшното развитие на интегриран,  
иновативен и конкурентен пазар на средства за плащания на дребно в еврозоната.“

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.bg.html
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