BUŁGARIA

Bułgaria
Jednostka pieniężna i jej podział:
Lew (BGN)
1 lew = 100 stotinek

Banknoty
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

2 lewy

B/1

5 lewów

B/2, B/3

10 lewów

B/4, B/5

20 lewów

B/6, B/7, B/8

50 lewów

B/9, B/10

100 lewów

B/11, B/12

Monety
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 stotinka

M/1

2 stotinki

M/1

5 stotinek

M/1

10 stotinek

M/2

20 stotinek

M/2

50 stotinek

M/2

1 lew

M/3

2 lewy

M/3

B/1

Bułgaria
2 lewy

Wymiary: 116 x 64 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; lew heraldyczny;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „БНБ” (także w odbiciu
lustrzanym) oraz elementem ozdobnym;
■ mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „ПАИСИЙХИЛЕНДАРСКИ” z lewej strony portretu,
–n
 apis „2ЛЕВА” wewnątrz cyfry „2” w prawej dolnej części,
– cyfra

„2” z prawej strony portretu oraz w prawej górnej części,
na stronie odwrotnej imiona bułgarskich carów oraz lata ich panowania
wewnątrz wizerunku lwa;
■ 
utajone:
p
 o obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym
i niebieskim,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze jasnozielonym,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorze żółtym,
n
 a stronie odwrotnej fragmenty szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorze żółtym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,
– cyfra „2” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso),
– napis „ЛЕВА” widoczny w zależności od kąta patrzenia w dolnej części
paska holograficznego (efekt kątowy).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa w kilku odcieniach, czerwonobrązowa;
strona odwrotna – c zerwonobrązowa, jasnofioletowa.
Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty emisji „1999”, które posiadają inne podpisy.

B/2

Bułgaria
5 lewów

Wymiary: 121 x 67 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Iwana Milewa
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „БНБ 5” (także w odbiciu lustrzanym)
■ mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „ИВАНМИЛЕВ” z lewej strony portretu oraz w układzie pionowym
w dwóch liniach z prawej strony portretu,
–n
 apis „5ЛЕВА” wewnątrz cyfry „5” w prawej dolnej części,
– c yfra „5” z prawej strony pionowego ornamentu w lewej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
–n
 apis „ИВАНМИЛЕВ 1897–1927” w lewej części oraz na rękawie stylizowanej postaci z prawej strony,
–n
 apis „ИВАНМИЛЕВ 1897–1927” w pojedynczej linii wewnątrz obramowania w środkowej części,
– cyfra „5” w prawej dolnej części;
■ 
utajone:
p
 o obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym
i niebieskim,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze jasnozielonym,
– pionowa linia oraz ornament i powtarzająca się cyfra „5” pojawiające się
wzdłuż paska holograficznego świecące w kolorze żółtoseledynowym,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorze ciemnożółtym,
n
 a stronie odwrotnej fragmenty szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorze żółtym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: stylizowany kwiat, cyfra „5” i mikrodrukiem napis „ЛЕВА 5”; pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,
– cyfra „5” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso);
■ wytłoczone: 
na stronie przedniej napis „5 ЛЕВА” na pasku holograficznym.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – czerwona w kilku odcieniach, jasnobrązowa, zielona,
szaroniebieska;
strona odwrotna – b
 rązowa w kilku odcieniach, czerwona, zielononiebieska.

B/3

Bułgaria
5 lewów

Wymiary: 121 x 67 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Iwana Milewa i napis „БНБ”;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana,
z powtarzającym się napisem „БНБ 5” (także w odbiciu lustrzanym) i hologramem, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczna jest cyfra „5”
oraz ozdobny motyw;
■ mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „ИВАНМИЛЕВ” z lewej strony portretu oraz w układzie pionowym
w dwóch liniach z prawej strony portretu,
–n
 apis „5ЛЕВА” wewnątrz cyfry „5” w prawej dolnej części,
– c yfra „5” z prawej strony pionowego ornamentu w lewej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
–n
 apis „ИВАНМИЛЕВ” i „1897–1927” w lewej części oraz na rękawie stylizowanej postaci z prawej strony,
–n
 apis „ИВАНМИЛЕВ 1897–1927” w pojedynczej linii na rękawie stylizowanej postaci z prawej strony,
– cyfra „5” w prawej dolnej części;
■ 
utajone:
p
 o obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym
i niebieskim,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze jasnozielonym,
– cyfry „5” na pasku holograficznym, linia wzdłuż lewego brzegu z napisem
mikrodrukiem „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” i cyfrą „5” oraz pojawiający się wzdłuż prawego brzegu wzór z cyfrą „5” – świecące w kolorze
seledynowym,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorze ciemnożółtym,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części i z prawej strony świecące
w kolorze żółtym,
– głowa chłopca w koronie cierniowej pojawiająca się w środkowej dolnej
części świecąca w kolorach czerwonym lub zielonym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: cyfra „5”, głowa chłopca w koronie
cierniowej, stylizowany kwiat, napisy „ЛЕВА” i „БЪЛГАРСКА НАРОДНА
БАНКА”, wzdłuż lewego brzegu mikrodrukiem napis „БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА” i cyfra „5”; pasek częściowo zadrukowany drukiem
stalorytniczym,
– cyfra „5” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso),
–n
 apis „5 ЛЕВА” widoczny w zależności od kąta patrzenia z lewej strony
portretu wzdłuż paska holograficznego (efekt kątowy);
■ 
w ytłoczone: na stronie przedniej napis „5 ЛЕВА” na pasku holograficznym.

B/3

Bułgaria

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – czerwona w kilku odcieniach, jasnobrązowa, zielona,
szaroniebieska;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, czerwona, zielononiebieska.

B/4

Bułgaria
10 lewów

Wymiary: 126 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Piotra Berona;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „БНБ 10” (także w odbiciu lustrzanym);
■ mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „ПЕТЬРБЕРОН 17991871” z lewej strony portretu,
– napis „ПЕТЬРБЕРОН” w układzie pionowym w dwóch liniach z prawej
strony portretu,
–n
 apis „10 ЛЕВА” wewnątrz cyfr liczby „10” w prawej dolnej części,
– l iczba „10” w tle roku emisji w górnej części,
na stronie odwrotnej powtarzający się napis „ПЕТЬРБЕРОН” tworzący
pionowy pas w lewej części;
■ utajone:
p
 o obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym
i niebieskim,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze jasnozielonym,
– pionowa linia oraz ornament i powtarzająca się liczba „10” pojawiające się
wzdłuż paska holograficznego świecące w kolorze seledynowym,
– f ragmenty szaty graficznej z prawej strony świecące w kolorze żółtym,
n
 a stronie odwrotnej fragmenty szaty graficznej z prawej strony świecące
w kolorze jasnozielonym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: globus z teleskopem, liczba „10”
i mikrodrukiem napis „ЛЕВА 10”; pasek częściowo zadrukowany drukiem
stalorytniczym,
– liczba „10” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso);
■ wytłoczone: na stronie przedniej napis „10 ЛЕВА” na pasku holograficznym.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnozielona, jasnobrązowa, fioletowa;
strona odwrotna – fioletowa, zielona, jasnobrązowa.

B/5

Bułgaria
10 lewów

Wymiary: 126 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Piotra Berona i napis „БНБ”;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana,
z powtarzającym się napisem „БНБ 10” (także w odbiciu lustrzanym), zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia z zielonego na czerwony;
■ mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „ПЕТЬРБЕРОН” i „17991871” z lewej strony portretu,
– napis „ПЕТЬРБЕРОН” w układzie pionowym w dwóch liniach z prawej
strony portretu,
–n
 apis „10 ЛЕВА” wewnątrz cyfr liczby „10” w prawej dolnej części,
– liczba „10” w tle roku emisji w górnej części,
n
 a stronie odwrotnej powtarzający się napis „ПЕТЬРБЕРОН” tworzący
pionowy pas w lewej części;
■ 
utajone:
p
 o obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym
i niebieskim,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze zielonym,
– liczby „10” na pasku holograficznym, linia wzdłuż lewego brzegu z napisem mikrodrukiem „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” i liczbą „10” oraz
pojawiający się wzdłuż prawego brzegu wzór z liczbą „10” – świecące w kolorze seledynowym,
– f ragmenty szaty graficznej z prawej strony świecące w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty szaty graficznej z prawej strony świecące w kolorze jasnozielonym,
– wieloryb pojawiający się w środkowej dolnej części świecący w kolorach
czerwonym lub zielonym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: liczba „10”, globus z teleskopem, planeta, napisy „10 ЛЕВА” i „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”; wzdłuż lewego
brzegu mikrodrukiem napis „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” i liczba
„10”; pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,
– liczba „10” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso),
–n
 apis „10 ЛЕВА” widoczny w zależności od kąta patrzenia z lewej strony
portretu wzdłuż paska holograficznego (efekt kątowy);
■ wytłoczone: 
na stronie przedniej napis „10 ЛЕВА” na pasku holograficznym.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnozielona, jasnobrązowa, fioletowa, ciemnoczerwona;
strona odwrotna – fioletowa, zielona, jasnobrązowa.

B/6

Bułgaria
20 lewów

Wymiary: 131 x 73 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Stefana Stambołowa;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „БНБ 20” (także w odbiciu lustrzanym);
■ mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napisy „СТЕФАН СТАМБОЛОВ”, „20 ЛЕВА”, „1854–1895” z lewej strony
portretu,
–n
 apis „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” w układzie pionowym w dwóch liniach
z prawej strony portretu,
– napis „20 ЛЕВА” wewnątrz cyfr liczby „20” w prawej dolnej części,
– l iczba „20” w środkowej dolnej części,
n
 a stronie odwrotnej powtarzająca się liczba „20” w prawym dolnym rogu
i z lewej strony budynku;
■ 
utajone:
p
 o obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym
i niebieskim,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze jasnozielonym,
– pionowa linia oraz ornament i powtarzająca się liczba „20” pojawiające
się wzdłuż paska holograficznego świecące w kolorze żółtoseledynowym,
– fragmenty szaty graficznej z prawej strony świecące w kolorze seledynowym,
n
 a stronie odwrotnej fragmenty szaty graficznej z prawej strony świecące
w kolorach pomarańczowym i żółtym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: orzeł, liczba „20” i mikrodrukiem
napis „ЛЕВА 20”; pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,
– liczba „20” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso);
■ wytłoczone: na stronie przedniej napis „20 ЛЕВА” na pasku holograficznym.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska w kilku odcieniach, jasnobrązowa;
strona odwrotna – n
 iebieska i brązowa w kilku odcieniach, jasnoszara.

B/7

Bułgaria
20 lewów

Wymiary: 131 x 73 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: u
 miejscowiony; portret Stefana Stambołowa i napis „БНБ”;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana,
z powtarzającym się napisem „БНБ 20” (także w odbiciu lustrzanym), zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia z zielonego na czerwony;
■ mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napisy „СТЕФАН СТАМБОЛОВ", „20 ЛЕВА”, „1854–1895” z lewej strony
portretu,
–n
 apis „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” w układzie pionowym w dwóch liniach
z prawej strony portretu,
– napis „20 ЛЕВА” wewnątrz cyfr liczby „20” w prawej dolnej części,
– liczba „20” w środkowej dolnej części,
na stronie odwrotnej liczba „20” powtarzająca się w prawym dolnym rogu
i z lewej strony budynku;
■ 
utajone:
p
 o obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym
i niebieskim,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze żółtym,
– liczby „20” na pasku holograficznym oraz pionowa linia i wzór z powtarzającą się liczbą „20” pojawiające się wzdłuż paska holograficznego –
świecące w kolorze żółtoseledynowym,
– fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony portretu świecące w kolorze seledynowym,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty szaty graficznej z prawej strony świecące w kolorach pomarańczowym i żółtym,
– wizerunek orła pojawiający się z prawej strony świecący w kolorze czerwonym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: liczba „20”, lew lub orzeł na tle ukośnych napisów „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, z lewej strony napis
„20 ЛЕВА”, z prawej napis „ЛЕВА” i liczba „20”; wzdłuż lewego brzegu paska napis „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” i liczba „20”; pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,
– liczba „20” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso),
–n
 apis „20 ЛЕВА” widoczny w zależności od kąta patrzenia w lewej dolnej
części wzdłuż paska holograficznego (efekt kątowy);
■ wytłoczone: na stronie przedniej napis „20 ЛЕВА” na pasku holograficznym.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska w kilku odcieniach, jasnobrązowa;
strona odwrotna – niebieska i brązowa w kilku odcieniach, jasnoszara.

B/8

Bułgaria
20 lewów

Uwaga: banknot okolicznościow y, wyemitowany dla upam iętnienia 120. rocznicy wprowadzenia
do obieg u pierwszego banknotu bułgarskiego.

Wymiary: 134 x 74 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; lew heraldyczny i napis „БНБ”;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana,
z powtarzającym się napisem „БНБ 20” (także w odbiciu lustrzanym), zmieniająca barwę w zależności od kąta patrzenia z czerwonej na zieloną;
■ mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ДВАДЕСЕТ ЛЕВА” z prawej strony
roku emisji,
–n
 apis „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 20 ЛЕВА” w filarach kolumn z lewej strony,
– w lewej górnej części wewnątrz dwóch okien napis „БЪЛГАРСКА НАРОДНА
БАНКА ДВАДЕСЕТ ЛЕВА” w górnej części i „20 ЛЕВА” w dolnej,
– liczba „20” z lewej strony oraz wewnątrz cyfr liczby „20” w środkowej
górnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
–n
 apis „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 20 ЛЕВА” z lewej strony wzdłuż
brzegu szaty graficznej oraz w prostokącie w lewej dolnej części,
–n
 apis „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ДВАДЕСЕТ ЛЕВА” wzdłuż lewej
części budynku i kopuły dachu z prawej strony oraz z lewej i prawej strony
herbu,
– napis „20 ЛЕВА” w lewej górnej części,
– napis „БНБ 20” w środkowej górnej części,
– liczba „20” z lewej strony i powyżej budynku;
■ 
utajone:
p
 o obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym
i niebieskim,
na stronie przedniej:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym, czerwonym i niebieskim,
–o
 znaczenia serii i numeru świecące w kolorze seledynowym,
– liczby „20” w ozdobnym motywie pojawiające się z lewej strony świecące
w kolorze czerwonym,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorze seledynowym,
n
 a stronie odwrotnej fragmenty szaty graficznej w środkowej górnej i dolnej części świecące w kolorze czerwonym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– hologramy w lewej dolnej części:
– w zależności od kąta patrzenia widoczna jest mniejsza lub większa liczba „20”, w górnej i dolnej części napis „БНБ”, poniżej dwa prostokąty
wypełnione pionowymi liniami,
– w zależności od kąta patrzenia widoczne są: logo banku, fragmenty
nazwy banku, w górnej i dolnej części liczba „20”, poniżej szarfa z napisem „1885 БНБ 2005”,
– liczba „20” w prawej dolnej części wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z fioletowej na zieloną (farba zmienna
optycznie),
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– liczba „20” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso),
– pionowy pas z lewej strony, który tworzą ukośne linie, różowe lub zmieniające barwę w zależności od kąta patrzenia z różowej na seledynową
(farba opalizująca);
element przeźroczysty na stronie przedniej w lewej górnej części z powtarzającymi się liczbami „20”, po położeniu na czarną powierzchnię widoczne
ukośne zielone pasy.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu.
Barwy dominujące po obu stronach – fioletowa w kilku odcieniach, różowa,
jasnobrązowa, pomarańczowa.

B/9

Bułgaria
50 lewów

Wymiary: 136 x 76 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Penczo Sławejkowa;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „БНБ 50” (także w odbiciu lustrzanym);
■ mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” z lewej strony portretu oraz w układzie
pionowym w dwóch liniach z prawej strony portretu,
– napis „50 ЛЕВА” wewnątrz cyfr liczby „50” w prawej dolnej części,
–n
 apis „ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА” z prawej strony portretu i w prawej górnej części
na brzegu szaty graficznej,
– l iczba „50” w tle roku emisji w prawej górnej części,
na stronie odwrotnej napis „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” powtarzający się powyżej wizerunku kobiety i z jego lewej strony;
■ utajone:
p
 o obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym
i niebieskim,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze jasnozielonym,
– pionowa linia, ornament i powtarzająca się liczba „50” pojawiające się
wzdłuż paska holograficznego świecące w kolorze żółtoseledynowym,
– fragmenty szaty graficznej z prawej strony świecące w kolorze żółtoseledynowym,
n
 a stronie odwrotnej fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony
świecące w kolorze seledynowym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: wizerunek ptaka, liczba „50” i mikrodrukiem napis „ЛЕВА 50”; pasek częściowo zadrukowany drukiem
stalorytniczym,
– liczba „50” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso);
■ wytłoczone: na stronie przedniej napis „50 ЛЕВА” na pasku holograficznym.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, żółta, szaroniebieska;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, jasnofioletowa, żółta, szaroniebieska.

B/10

Bułgaria
50 lewów

Wymiary: 136 x 76 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Penczo Sławejkowa;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „БНБ 50” (także w odbiciu lustrzanym);
■ mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” z lewej strony portretu oraz w układzie
pionowym w dwóch liniach z prawej strony portretu,
– napis „50 ЛЕВА” wewnątrz cyfr liczby „50” w prawej dolnej części,
–n
 apis „ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА” z prawej strony portretu i w prawej górnej części
na brzegu szaty graficznej,
– l iczba „50” w tle roku emisji w prawej górnej części,
n
 a stronie odwrotnej napis „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” powtarzający się powyżej wizerunku kobiety i z jego lewej strony;
■ utajone:
p
 o obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym
i niebieskim,
na stronie przedniej świecące w kolorze seledynowym:
– oznaczenia serii i numeru,
– pionowa linia, ornament i powtarzająca się liczba „50” pojawiające się
wzdłuż paska holograficznego,
– fragmenty szaty graficznej z prawej strony,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony świecące w kolorze
seledynowym,
– portret Penczo Sławejkowa i dwie gałązki pojawiające się w lewej dolnej
części świecące w kolorze niebieskim;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: wizerunek ptaka, liczba „50” i mikrodrukiem napis „ЛЕВА 50”; pasek częściowo zadrukowany drukiem
stalorytniczym,
– okrąg z fragmentem budynku Biblioteki Narodowej w środkowej dolnej
części wydrukowany farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z czerwonozłotego na zielony (farba zmienna optycznie),
– liczba „50” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso),
– liczba „50” widoczna w zależności od kąta patrzenia w lewej dolnej części
na ramieniu postaci (efekt kątowy);
■ 
w ytłoczone: na stronie przedniej napis „50 ЛЕВА” widoczny na pasku holograficznym.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, żółta, szara;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, żółta, fioletowa, szara.

B/11

Bułgaria
100 lewów

Wymiary: 141 x 79 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: u miejscow iony; port ret Aleko Konstantinowa i napis „БНБ”,
na stronie odw rotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offseto
wym;
■ n itka zabezpieczająca metal izowana, na stron ie odw rotnej przer ywana,
z pow tarzającym się napisem „БНБ 100” wykonanym drukiem kropkow ym,
napisem „БНБ 100” wykonanym mikrodrukiem (także w odbiciu lustrza
nym) i holog ramem, na któr ym w zależności od kąta patrzenia widoczny
jest ozdobny element;
■ mik rod ruk:
na stronie przedniej pow tarzające się:
– napis „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” w układzie pionow ym w dwóch liniach
z prawej strony portretu,
–n
 apis „100 ЛЕВА” wew nątrz cyfr liczby „100” w prawej dolnej części,
–n
 apisy „СТОЛЕВА”, „АЛЕКОКОНСТАНТИНОВ”, „18631897” z lewej strony
portretu,
– licz
 ba „100” ukośnie z lewej strony portretu,
–n
 apisy „АЛЕКОКОНСТАНТИНОВ”, „18631897” w środkowej części w wize
runkach postaci i drzew,
na stronie odwrotnej pow tarzające się napisy:
– cyr ylicą na tle mar ynarki A. Konstantinowa,
– „ 100ЩАСТЛИВЕЦА” w pionowej linii w górnej części z lewej strony po
staci,
– „ БЪЛГАРСКАНАРОДНАБАНКАСТОЛЕВА” w pionowej linii wzdłuż pra
wego brzeg u pola znaku wodnego i w prostokącie w lewej dolnej części,
– „ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА СТО ЛЕВА” w prostokącie w lewej dolnej części,
– „БНБ” i liczba „100” w środkowej górnej części i z lewej strony w tle liter
„АЛЕ”,
– „ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА СТО ЛЕВА 100” w kwadracie w środko
wej dolnej części,
– t ekst cyr ylicą na tle otwartej książki w środkowej dolnej części;
■ utajone:
p
 o obu stronach włókna świecące w kolorach seledynow ym, czerwonym
i niebieskim,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze seledynow ym,
– liczby „100” na pasku holog raficznym oraz pojawiająca się pionowa linia
i ornament z pow tarzającą się liczbą „100” wzdłuż paska holog raficznego
– świecące w kolorze seledynow ym,
– fragmenty szaty graficznej z prawej strony świecące w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym, czerwonym i niebieskim,
– fragmenty szaty graficznej z prawej strony i w środkowej części świecące
w kolorze żółtym,
– dwa kwiaty pojawiające się z prawej strony świecące w kolorze seledyno
wym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrze-
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nia widoczne są powtarzające się: liczba „100”, profil A. Konstantinowa
lub kwiat na tle ukośnych napisów „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”,
z lewej strony napis „ЛЕВА”, z prawej liczba „100”; wzdłuż lewego brzegu
napis „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 100”; pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,
– element z profilem A. Konstantinowa w środkowej dolnej części wydrukowany farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z fioletowego na zielony (farba zmienna optycznie),
– l iczba „100” w całości widoczna pod światło z prawej strony (recto-verso),
– liczba „100” widoczna w zależności od kąta patrzenia w lewej dolnej części
na ramieniu postaci (efekt kątowy);
wytłoczone: na stronie przedniej napis „100 ЛЕВА” na pasku holograficznym.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona, żółta, brązowa, czerwona, niebieska;
strona odwrotna – zielona, jasnoczerwona, żółta, fioletowa.

B/12

Bułgaria
100 lewów

Wymiary: 141 x 79 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
Opis zabezpieczeń zostanie podany w terminie późniejszym.
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona, żółta, brązowa, czerwona, niebieska;
strona odwrotna – zielona, jasnoczerwona, żółta, fioletowa.

portret
D. Christowa

portret
W. Lewskiego

portret
N. Ficzewa

137 x 68

143 x 71

200 lewów
= 20
stotinek

500 lewów
= 50
stotinek

1000 lewów
149 x 74
= 1 lew

2000 lewów
155 x 77
= 2 lewy

1

2

3

4

5

lew heraldyczny

lew heraldyczny

131 x 65

100 lewów
= 10
stotinek

Znak wodny

Wymiary
w mm

Wartość
nominalna

Pozycja

B/w

brązowa, żółta,
zielona
brązowa, zielona

A/ Iwan Wazow
R/ lira i wieniec laurowy

szara, różowa,
żółta, niebieska

R/pomnik, Ewangelia, krzyż, rewolwer i sztylet
w tle napisów
A/ Nikola Ficzew, budynki
R/ kościół, most

zielona, brązowa

A/ Wasil Lewski

niebieska,
pomarańczowa,
brązowa, zielona

zielona, brązowa
zielona, brązowa,
niebieska

R/ gmach opery w Warnie, mewy

zielona, czerwona

brązowa, żółta

R/ fresk „Koło Życia”

A/ Dobri Christow

brązowa, żółta,
niebieska

Barwy stron

A/ Zachary Zograf

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

Data wycofania
z obiegu

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

Termin
wymiany

Uwagi

Bułgaria

167 x 80

112 x 62

120 x 66

10 000
lewów =
10 lewów

50 000
lewów =
50 lewów

1 lew

7

8

9

10

112 x 60

portret
W. Dimitrow-Majstora

10 000
lewów =
10 lewów

6

lew heraldyczny

lew heraldyczny

lew heraldyczny

portret
Z. Stojanowa

5000 lewów
161 x 80
= 5 lewów

Wartość
nominalna

Znak wodny

Pozycja

Wymiary
w mm

B/w

fioletowa, różowa,
zielona, szara

A/ pomnik Cyryla i Metodego

R/ monastyr w Rile

jasnoczerwona, jasnobrązowa, fioletowa

czerwona, jasnobrązowa, niebieska

brązowa, zielona,
fioletowa

R/ teleskop, szkice z badań astronomicznych
P. Berona

A/ Iwan Rilski

zielona, brązowa,
fioletowa

A/ Piotr Beron, globus, nosorożec, wieloryb

R/ fragmenty budowli

zielona, brązowa,
czerwona, niebieska

R/wizerunek kobiety, motywy roślinne, ludzie
pracujący w polu

fioletowa, szara, zielo
na, pomarańczowa

brązowa, fioletowa,
pomarańczowa

fioletowa,
zielona, szara

fioletowa, pomarańczowa, zielona

Barwy stron

A/Władimir Dimitrow-Majstor, gmach Narodowej
Akademii Sztuk, paleta malarska z pędzlami

R/postacie aniołów z wieńcami (fragment
pomnika)

A/ Zachary Stojanow

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

01.01.2016 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

Data wycofania
z obiegu

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

Termin
wymiany

Uwagi

Bułgaria

M/1

Bułgaria
1 stotinka

Średnica: 16,00 mm
Masa: 1,80 g
Stop:
a) miedź, aluminium, nikiel
b) stal galwanizowana brązem
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

2 stotinki

Średnica: 18,00 mm
Masa: 2,50 g
Stop:
a) miedź, aluminium, nikiel
b) stal galwanizowana brązem
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

5 stotinek

Średnica: 20,00 mm
Masa: 3,50 g
Stop:
a) miedź, aluminium, nikiel
b) stal galwanizowana brązem
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/2

Bułgaria
10 stotinek

Średnica: 18,50 mm
Masa: 3,00 g
Stop: miedź, nikiel, cynk
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

20 stotinek

Średnica: 20,50 mm
Masa: 4,00 g
Stop: miedź, nikiel, cynk
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/3

Bułgaria
1 lew

Średnica: 24,50 mm
Masa: 7,00 g
Stop: rdzeń – brak danych
(kolor biały)
pierścień – brak danych
(kolor żółty)
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

2 lewy

Średnica: 26,50 mm
Masa: 9,00 g
Stop: rdzeń – miedź, nikiel, cynk
pierścień – miedzionikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Średnica
w mm

17,20

19,20

21,20

23,20

25,20

Wartość
nominalna

10 stotinek
= 0,01
stotinki

20 stotinek
= 0,02
stotinki

50 stotinek
= 0,05
stotinki

1 lew
= 0,10
stotinki

2 lewy
= 0,20
stotinki

Pozycja

1

2

3

4

5

M/w

5,00

4,00

3,00

2,00

1,60

Masa
wg

miedzionikiel

miedzionikiel

miedzionikiel

miedzionikiel

miedzionikiel

Stop/Próba

ząbkowane

ząbkowane

ząbkowane

ząbkowane

ząbkowane

Obrzeże

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce

A/ jeździec na koniu, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce

A/ jeździec na koniu, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce

A/ lew, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce

A/ lew, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce

A/ lew, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

Rysunek stron

Monety wycofane z obiegu

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

Data wycofania
z obiegu

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

Termin
wymiany

Uwagi

Bułgaria

Średnica
w mm

27,20

30,20

Wartość
nominalna

5 lewów
= 0,50
stotinki

10 lewów =
1 stotinka

Pozycja

6

7

M/w

9,00

6,00

Masa
wg

miedzionikiel

miedzionikiel

Stop/Próba

ząbkowane

ząbkowane

Obrzeże

R/

A/

R/

A/

R/

A/

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce

A/jeździec na koniu, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce

A/ jeździec na koniu, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

Rysunek stron

Monety wycofane z obiegu

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

Data wycofania
z obiegu

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

Termin
wymiany

Uwagi

Bułgaria

