
Изображенията, дизайнът, знаците и номиналите върху българските банкноти са ис-
тински разказ, по който може да проследим различните периоди от развитието на държа-
вата, промените в нейното устройство, икономика и култура.

Разгледайте ги и те ще ви разкажат безкрайно любопитни истории.
Ето  някои от тях:  
Първата банкнота с номер 000001 е отпечатана на 1 август 1885 г. в Санкт Петер-

бург, Русия. Номиналът й е 20 лева, а големината – 150 на 97 милиметра, като в левия 
ъгъл на купюрата е поставен и воден знак на Българската народна банка.

За 140-годишната история на възстановената българска държава у нас се появяват 
17 банкноти с женски образи. Първата е от 1887 г. и изобразява майка, прегърнала дете. 
Повечето от изображенията са анонимни – жетварки, розоберачки, тютюноберачки. Знае се 
обаче кои са първообразите на гроздоберачките. „Гроздоберачка от Лясковец” върху банк-
нотата от 100 лв., емисия 1951 г., се нарича Софка Кочева, по-късно ще прибави фамилията 
на съпруга си - Лисева.  Още една гроздоберачка имаме в емисия от 1962 г. На гърба на 
резедавата двулевка е 16-годишната Кина Гърбова от Сухиндол, Великотърновско.  Женски 
образ – „Българската мадона“ от Владимир Димитров – Майстора е изобразена и на банкно-
та с номинал от 10 000 лева от 1996 г. 

За най-романтична обаче се смята банкнотата от 50 лв. в обращение от 1999. Тя изо-
бразява Пенчо Славейков и голямата любов на живота му – поетесата Мара Белчева. 

Брошурата е създадена за 
информационната кампания  

на инициативата 
„Европейска седмица на парите“ 

и по повод 
140-ата годишнина от основаването 

на българската банкова система. 

Негово величество Борис III е първият 
български вледетел, чийто лик се появява при-
живе върху банкнота. Те са с различен номинал 
– 200, 500 и 1000 лева.  Една от най-красивите 
е с Рилския манастир на гърба. 

След смъртта на цар Борис III паричните 
средства излизат с лика на неговия наследник 
– Симеон II.



Българските монети и банкноти са разказ за епохата, в която са създадени и 
използвани като платежно средство.

Парите играят важна роля  в живота на съвременния човек. С тях се измерва стой-
ността на всeки продукт или услуга. Във всекидневния ни живот използаме метални и 
книжни пари, кредитни и дори електронни. Какво знаем обаче за историята на парите? 
Първите сведения за тях са от поне 3000 години. Първите монети с релефно изображение 
се изсичат около 600 г. пр.н.е. в Лидия (днешна Турция). 

По българските земи монети са сечени от най-дълбока древност. Първите известни 
са на тракийското племе Дерони и датират от 500-480 г.пр.н.е. Няма доказателства, че по 
време на Първата българска държава са сечени монети. Затова под името „старобългарски 
монети“ се разбират паричните знаци от Втората българска държава – златни(перпери), 
сребърни (аспри), билонни (мед и сребро) и медни. С падането на страната ни под властта 
на османските турци българското монетосечене прекъсва за повече от пет века.

C Освобождението на България от турско робство през 1878 г. се възстановяват тра-
дициите на българската държавност. Едно от първите неща, с които се сдобива младата 
българска държава и което укрепва изключително много суверенитета й, е правото й да 
има собствени пари.

Българската народна банка се създава през 1879 г., а на следващата година Вто-
рото обикновено народно събрание приема „Закон за правото на резание монети в Кня-
жеството“, с който на държавата се дава изключителното право да сече и да пуска в 
обращение монети и се създава националната парична единица „лев“, разделен на сто 
„стотинки“. 

Така започва историята на българската парична система, като е прието в Бълга-
рия да се използват три вида монети: медни, сребърни и златни. Още през следващата 
година в Англия са отсечени първите български монети – медните от 2, 5 и 10 стотинки. 
През 1882 г. в Русия са отсечени сребърните 1 и 2 лева, а през 1894 г. – и първите златни 
монети от 10, 20 и 100 лева.

От септември 1885 г. в разпространение се пускат първите български банкноти – 
с номинал от 20 и 50 лв. Един съвременник на тези събития пише: “Наполеонът беше 
златна тежка монета. За улеснение на населението Народната Банка издаде банкноти 
от двадесет лева. Те бяха жълти и на тях пишеше: “Б. Н. Банка плаща предявителю 20 
лева злато”. Тези банкноти имаха равностойност на днешния златен наполеон. Понеже 
мнозина търговци не искаха да носят в джеба си тежкото злато, даваха по десет стотинки 
разлика на сарафите, за да заменят наполеоните с жълти банкноти, които се носеха по-
удобно в портфейла”.  

Две години по-късно, през 1887 г. е отпечатана и 100-левова банкнота. Толкова е 
била приблизително и месечната заплата на дребен министерски чиновник. С нея може-
ло да се отиде до Париж с влак.

През 1897 г. чрез „Закон за монетите в Княжеството“ за парична единица в Бълга-
рия е обявен златният лев.

Между 1908 и 1946 г. в България се борави с около 50 вида банкноти. По това 
време са печатани и  банкноти от 250 лв., за които освен нумизматите едва ли някой се 
сеща. По-късно броят на банкнотите е редуциран до 25 вида, като сред тях има банкноти 
от 3 и от 25 лв.  

В края на 20-ти век на българите им се налага заради настъпилата през 1996-1997 
г. инфлация да боравят и с банкноти с номинал до 10 000 лв.

През различните периоди БНБ поръчва изработката на българските монети в най-
добрите монетни дворове на Европа – в Русия, Великобритания, Австро-Унгария, Фран-
ция, Белгия, Германия, Югославия. През 1952 г. е създаден българският Монетен двор 
и започва сеченето на монети, за чиято изработка се използват злато, сребро, платина, 
алуминий, медникел, желязо, мед, нойзилбер и др.

Съществуват емисии, много ценни за колекционерите днес, които не влизат в об-
ращение, напр. тази, произведена през 1916 г. в Швейцария, на която се виждат роман-
тично имение, замък, езеро, гондола.

Редно е да споменем имената на художниците, изработили художествения проект 
на банкнотите – Димитър Гюдженов и Никола Кожухаров, Александър Божинов, Борис 
Денев, Константин Щъркелов, Васил Захариев... По тяхно предложение върху книжните 
ни пари след време се появяват фрагменти от известни картини на Мърквичка, Иван Ан-
гелов, Ярослав Вешин, Антон Митов... Нашите първи книжни пари били не само здрави и 
красиви, но и професионално изработени и трудни за фалшифициране.




