
БЪЛГАРСКА 
НАРОДНА 
БАНКА 



Сребърната възпоменателна монета 

с нанесено частично позлатяване  

на тема „Българско председателство на  

Съвета на Европейския съюз, 2018 г.“  

е в обращение от 2 януари 2018 г. 
 

Нова българска възпоменателна монета 



Година на емисията – 2018  

Номинална стойност – 10 лева 

Метал – сребро, с проба 999/1000, с нанесено  
позлатяване върху вътрешния кръг от двете страни на монетата 

Качество – мат-гланц, висше 

Тегло – 20.00 г 

Диаметър – 40.00 мм 

Гурт – гладък 

Тираж – 3000 броя  

Цена, на която монетата ще се продава на касите на БНБ и ДКУ в 
София, Бургас, Варна, Плевен, Пловдив – 66 лева 

Технически параметри 



В позлатения вътрешен кръг е изобразена емблемата на Българската 
народна банка с годината „1879“ върху лентата; под нея на два реда – 

номиналната стойност „10 ЛЕВА“; околовръст надпис „БЪЛГАРСКА 
НАРОДНА БАНКА” и годината на емисията „2018“.  

Лице на монетата 



Гръб на монетата 

В позлатения кръг е изобразено логото на Българското  
председателство; околовръст надписи „Българско  
председателство на Съвета на ЕС“ и „eu2018bg“.  



Дизайн 

Автор на художествения проект: 

Колектив от „Монетен двор“ ЕАД 



Разменната монета с номинал 2 лева  

е в обращение от 2 януари 2018 г. 
 

Нова българска разменна монета 



Година на емисията – 2018  

Номинална стойност – 2 лева 

Метал – двукомпонентна монета;  
вътрешен кръг от сплав със златист цвят – CuNiZn;  
външен пръстен от сплав със сребрист цвят – CuNi 

Тегло – 9 г 

Диаметър – 26.5 мм 

Гурт – редуващи се назъбени и гладки сектори 

Тираж – 500 000 

Технически параметри 



В центъра на вътрешния кръг е обозначена номиналната стойност с  
цифрата „2“, набраздена с линии. По периферията са изобразени  

графични елементи от пресечени линии, разположени и във вътрешния  
кръг, и по външния пръстен. В долната част на монетата е изписан  

текстът „ЛЕВA“. Буквите започват от външния пръстен и навлизат във 
вътрешния кръг. Годината на емисията, „2018“, е разположена върху  

външния пръстен, вдясно от текста „ЛЕВA“. 

Лице на монетата 



Гръб на монетата 

Във вътрешния кръг е изобразено логото на Българското  
председателство; околовръст надписи „Българско  
председателство на Съвета на ЕС“ и „eu2018bg“. 



Дизайн 

Автори на художествения проект: 

Ваня Димитрова и колектив от „Монетен двор“ ЕАД 



    
      Българска народна банка  

     Управление „Емисионно“ 
     Дирекция „Емисионно-касова“ 
     пл. „Княз Александър І“ № 1 
     1000 София 
 

БНБ подчертава, че банкнотите с номинална стойност 2 лева,  
емисии 1999 г. и 2005 г., както и разменната монета от 2 лева от 2015 г.,  

продължават да бъдат законно платежно средство заедно с  
новата разменна монета от 2 лева от 2018 г. 
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