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Дата Тема Кратко описание на обучението

Срок за 

заявяване на 

участие в 

обучение

24.04.2023 г. 

Отделяне на негодни 

български банкноти и 

монети във връзка с 

прилагането на Наредба 

№ 18

Общи изисквания на Наредба № 18 на БНБ за отделяне на негодни банкноти и 

монети. Стандарт за разпознаване на български банкноти. Стандарт за разпознаване 

на български  монети. Стандарт за годност на български банкноти. Стандарт за 

годност на български разменни монети. Видове повредени банкноти и монети. 

Критерии за оценка на стойност на повредени банкноти и монети. Приемане на 

повредени банкноти и монети за оценка по стойност. Замяна на повредени 

български банкноти и монети. Отделяне на негодните банкноти и разменни монети 

от обращение. Използване на машини за сортиране и машини за самообслужване 

при отделянето на негодни банкноти и монети. Контрол на дейностите по Наредба 

№ 18. Обучението завършва с полагане на писмен тест.

13.04.2023 г.

15:30 ч.

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В БНБ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ НА БЪЛГАРСКАТА 

НАРОДНА БАНКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ИЛИ ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С 

БАНКНОТИ И МОНЕТИ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 18 НА БНБ
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25.04.2023 г. 

Преценка за истинност на 

български и 

чуждестранни банкноти и 

монети във връзка с 

прилагането на Наредба 

№ 18

Правно основание за емитиране на български банкноти и разменни монети.

Стандарт за разпознаване на български банкноти. Стандарт за разпознаване на 

български разменни монети. 

Дизайн, основни реквизити, технически характеристики и  защитни елементи

на българските банкноти и разменни монети в обращение. 

Общи понятия за производство на банкноти. Метод за преценка за истинност 

на български банкноти. Видове неистински български банкноти и монети. 

Задържане на банкноти със съмнение за истинност. Правно основание за емитиране 

на евро банкноти и разменни монети. Дизайн, основни реквизити, технически 

характеристики и  защитни елементи на евро банкноти и  монети в обращение. 

Видове неистински евро банкноти и монети. Метод за преценка за истинност на 

евро банкноти и монети. Обучението завършва с полагане на писмен тест.

13.04.2023 г.

15:30 ч.

29.05.2023 г. 

Отделяне на негодни 

български банкноти и 

монети във връзка с 

прилагането на Наредба 

№ 18

Общи изисквания на Наредба № 18 на БНБ за отделяне на негодни банкноти и 

монети. Стандарт за разпознаване на български банкноти. Стандарт за разпознаване 

на български  монети. Стандарт за годност на български банкноти. Стандарт за 

годност на български разменни монети. Видове повредени банкноти и монети. 

Критерии за оценка на стойност на повредени банкноти и монети. Приемане на 

повредени банкноти и монети за оценка по стойност. Замяна на повредени 

български банкноти и монети. Отделяне на негодните банкноти и разменни монети 

от обращение. Използване на машини за сортиране и машини за самообслужване 

при отделянето на негодни банкноти и монети. Контрол на дейностите по Наредба 

№ 18. Обучението завършва с полагане на писмен тест.

19.05.2023 г.

15:30 ч.
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30.05.2023 г. 

Преценка за истинност на 

български и 

чуждестранни банкноти и 

монети във връзка с 

прилагането на Наредба 

№ 18

Правно основание за емитиране на български банкноти и разменни монети.

Стандарт за разпознаване на български банкноти. Стандарт за разпознаване на 

български разменни монети. 

Дизайн, основни реквизити, технически характеристики и  защитни елементи

 на българските банкноти и разменни монети в обращение. 

Общи понятия за производство на банкноти. Метод за преценка за истинност 

на български банкноти. Видове неистински български банкноти и монети. 

Задържане на банкноти със съмнение за истинност. Правно основание за емитиране 

на евро банкноти и разменни монети. Дизайн, основни реквизити, технически 

характеристики и  защитни елементи на евро банкноти и  монети в обращение. 

Видове неистински евро банкноти и монети. Метод за преценка за истинност на 

евро банкноти и монети. Обучението завършва с полагане на писмен тест.

19.05.2023 г.

15:30 ч.

26.06.2023 г. 

Отделяне на негодни 

български банкноти и 

монети във връзка с 

прилагането на Наредба 

№ 18

Общи изисквания на Наредба № 18 на БНБ за отделяне на негодни банкноти и 

монети. Стандарт за разпознаване на български банкноти. Стандарт за разпознаване 

на български  монети. Стандарт за годност на български банкноти. Стандарт за 

годност на български разменни монети. Видове повредени банкноти и монети. 

Критерии за оценка на стойност на повредени банкноти и монети. Приемане на 

повредени банкноти и монети за оценка по стойност. Замяна на повредени 

български банкноти и монети. Отделяне на негодните банкноти и разменни монети 

от обращение. Използване на машини за сортиране и машини за самообслужване 

при отделянето на негодни банкноти и монети. Контрол на дейностите по Наредба 

№ 18. Обучението завършва с полагане на писмен тест.

16.06.2023 г.

15:30 ч.
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27.06.2023 г. 

Преценка за истинност на 

български и 

чуждестранни банкноти и 

монети във връзка с 

прилагането на Наредба 

№ 18

Правно основание за емитиране на български банкноти и разменни монети.

Стандарт за разпознаване на български банкноти. Стандарт за разпознаване на 

български разменни монети. 

Дизайн, основни реквизити, технически характеристики и  защитни елементи

на българските банкноти и разменни монети в обращение. 

Общи понятия за производство на банкноти. Метод за преценка за истинност 

на български банкноти. Видове неистински български банкноти и монети. 

Задържане на банкноти със съмнение за истинност. Правно основание за емитиране 

на евро банкноти и разменни монети. Дизайн, основни реквизити, технически 

характеристики и  защитни елементи на евро банкноти и  монети в обращение. 

Видове неистински евро банкноти и монети. Метод за преценка за истинност на 

евро банкноти и монети. Обучението завършва с полагане на писмен тест.

16.06.2023 г.

15:30 ч.
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