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BUŁGARIA

Waluta: lew (BGN)
1 lew = 100 stotinek

Banknoty: 5 lewów, 10 lewów, 20 lewów, 50 lewów, 100 lewów
http://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACNotesCurrency/index.htm

Monety: 1 stotinka, 2 stotinki, 5 stotinek, 10 stotinek, 20 stotinek,  50 stotinek,  
1 lew, 2 lewy
http://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCoinsCurrency/index.htm

Emitentem banknotów i monet jest Бьлгарска Народна Банка (Narodowy 
Bank Bułgarii)

KORZYSTANIE Z ALBUMU

Album jest plikiem PDF i do jego przeglądania można korzystać ze wszystkich 
funkcji oprogramowania Adobe Reader. Posiada również dodatkowe łącza 
ułatwiające poruszanie się po dokumencie.

B/1, B/2, B/3, B/p-5, 6

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

po kliknięciu 
użytkownik 
przenosi się 
do wybranego 
zagadnienia

strona tytułowa
poprzednia strona
następna strona

http://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACNotesCurrency/index.htm
http://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCoinsCurrency/index.htm


Bułgaria

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

Banknoty

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

B/1, B/2, B/3
B/4, B/5, B/6
B/7, B/8, B/9, B/10
B/11, B/12, B/13
B/14, B/15

Monety

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie



Bułgaria

5 lewów

B/1

Wymiary: 121 x 67 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Iwana Milewa
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „БНБ 5” (także w odbi-

ciu lustrzanym)
■  mikrodruk:
    na stronie przedniej powtarzające się:
    –   napis „ИВАНМИЛЕВ” z lewej strony portretu oraz w układzie pionowym 

w dwóch liniach z prawej strony portretu,
    –  napis „5ЛЕВА” wewnątrz cyfry „5” w prawej dolnej części,
    –  cyfra „5” z prawej strony pionowego ornamentu w lewej części,
    na stronie odwrotnej powtarzające się:
    –  napis „ИВАНМИЛЕВ 1897–1927” w lewej części oraz na rękawie stylizowa-

nej postaci z prawej strony,
    –  napis „ИВАНМИЛЕВ 1897–1927” w pojedynczej linii wewnątrz obramowa-

nia w środkowej części,
    –  cyfra „5” w prawej dolnej części;
■   utajone:
     po 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 ciem-

nożółtym,
     na stronie odwrotnej fragmenty szaty graficznej w środkowej części świe-

cące w kolorze żółtym;
■  optyczne na stronie przedniej:
    –  pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta pa-

trzenia widoczne są powtarzające się: stylizowany kwiat, cyfra „5” i mi-
krodrukiem napis „ЛЕВА 5”; pasek częściowo zadrukowany drukiem sta-
lorytniczym,

    –  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 –  brązowa w kilku odcieniach, czerwona, zielononiebieska.



Bułgaria

5 lewów

B/2

Wymiary: 121 x 67 mm



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 holo-
gramem, 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,
    –  napis „5ЛЕВА” wewnątrz cyfry „5” w prawej dolnej części,
    –  cyfra „5” z prawej strony pionowego ornamentu w lewej części,
    na stronie odwrotnej powtarzające się:
     –  napis „ИВАНМИЛЕВ” i „1897–1927” w lewej części oraz na rękawie stylizo-

wanej postaci z prawej strony,
    –  napis „ИВАНМИЛЕВ 1897–1927” w pojedynczej linii na rękawie stylizowa-

nej postaci z prawej strony,
    – cyfra „5” w prawej dolnej części;
■   utajone:
     po 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 poja-
wiający się wzdłuż prawego brzegu wzór z cyfrą „5” – świecące w kolorze 
seledynowym,

    –  fragmenty szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorze ciem-
nożółtym,

    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 pa-

trzenia 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),

    –  napis „5 ЛЕВА” widoczny w zależności od kąta patrzenia z lewej strony 
portretu wzdłuż paska holograficznego (efekt kątowy);

■   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 – brązowa w kilku odcieniach, czerwona, zielononiebieska.

BułgariaB/2



Bułgaria

5 lewów

Wymiary: 121 x 67 mm

B/3



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret Iwana Milewa i napis „БНБ”;
■   nitka zabezpieczająca, na stronie odwrotnej przerywana, z powtarzającym 

się napisem „БНБ 5”, zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia  
z czerwonego na zielony;

■   mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
–  napis „ИВАНМИЛЕВ” z lewej strony portretu oraz w układzie pionowym 

w dwóch liniach z prawej strony portretu,
–  napis „5ЛЕВА” wewnątrz cyfry „5” w prawej dolnej części,
–  cyfra „5” z prawej strony paska holograficznego,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
–  napis „ИВАНМИЛЕВ” i „1897–1927” w lewej części oraz na rękawie stylizo-

wanej postaci z prawej strony,
–  napis „ИВАНМИЛЕВ 1897–1927” w pojedynczej linii na rękawie stylizowa-

nej postaci z prawej strony,
– cyfra „5” w prawej dolnej części;

■   utajone:
po obu stronach: włókna trójkolorowe świecące w kolorach białym, zielo-
nym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze zielonym,
–  fragmenty tła paska holograficznego oraz pojawiająca się pionowa linia 

z powtarzającym się wizerunkiem ptaka i motywem roślinnym oraz cyfrą 
„5” wzdłuż paska holograficznego – świecące w kolorze czerwonym,

–  fragmenty szaty graficznej w środkowej części i z prawej strony oraz napi-
sy i podpisy w prawej dolnej części świecące w kolorze zielonym,

na stronie odwrotnej:
–  fragmenty szaty graficznej w środkowej części i z prawej strony świecące 

w kolorze czerwonym,
–  dekoracyjny motyw, wizerunki ptaków i dwie cyfry „5” pojawiające się 

w prawej górnej części, świecące w kolorze żółtym,
–  portret I. Milewa pojawiający się w prawej dolnej części, świecący w kolo-

rze niebieskim;
■   optyczne na stronie przedniej:

–  pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrze-
nia widoczne są m.in.: powtarzająca się cyfra „5” lub napis „БЪЛГАРСКА 
НАРОДНА БАНКА”, stylizowana postać lub kwiat, portret I. Milewa 
– zmieniające kolor w zależności od kąta patrzenia; pod portretem sty-
lizowany fragment okładki magazynu „Echo” i na wyodrębnionym frag-
mencie paska trójwymiarowa cyfra „5”, w jej tle lwy w koronie; pasek czę-
ściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,

–  cyfra „5” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso),
–  cyfra „5” widoczna w zależności od kąta patrzenia w lewej górnej części na 

brzegu prostokąta (efekt kątowy).

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu 
oraz z lewej i prawej strony na brzegach banknotu.



Barwy dominujące:
strona przednia – czerwona w kilku odcieniach, jasnobrązowa, zielona, szaro-
niebieska;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, czerwona, zielononiebieska.

* Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie interneto-
wej Bulgarian National Bank (www.bnb.bg).

BułgariaB/3



Bułgaria

10 lewów

B/4

Wymiary: 126 x 70 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Piotra Berona;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „БНБ 10” (także w od-

biciu 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,
    –  napis „10 ЛЕВА” wewnątrz cyfr liczby „10” w prawej dolnej części,
    –  liczba „10” w tle roku emisji w górnej części,
      na stronie odwrotnej powtarzający się napis „ПЕТЬРБЕРОН” tworzący 

pionowy pas w lewej części;
■  utajone:
     po 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,
    –  fragmenty szaty graficznej z prawej strony świecące w kolorze żółtym,
     na 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 pa-

trzenia 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.



Bułgaria

10 lewów

B/5

Wymiary: 126 x 70 mm



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), zmie-
niająca 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,
    –  napis „10 ЛЕВА” wewnątrz cyfr liczby „10” w prawej dolnej części,
    – liczba „10” w tle roku emisji w górnej części,
     na stronie odwrotnej powtarzający się napis „ПЕТЬРБЕРОН” tworzący 

pionowy pas w lewej części;
■   utajone:
     po 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 napi-

sem mikrodrukiem „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” i liczbą „10” oraz 
pojawiający się wzdłuż prawego brzegu wzór z liczbą „10” – świecące w ko-
lorze seledynowym,

    –  fragmenty 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 patrze-

nia widoczne są powtarzające się: liczba „10”, globus z teleskopem, plane-
ta, 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),

    –  napis „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.



Bułgaria

10 lewów

B/6

Wymiary: 126 x 70 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret Piotra Berona i napis „БНБ”;
■   nitka zabezpieczająca, na stronie odwrotnej przerywana, z powtarzającym 

się napisem „БНБ 10”, zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia ze 
złotego na zielony;

■   mikrodruk: 
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „ПЕТЬРБEРОН”, „17991871” z lewej strony portretu,
–  napis „ПЕТЬРБEРОН” w układzie pionowym w dwóch liniach z prawej 

strony portretu,
– napis „10 ЛЕВА” w cyfrach liczby „10” w prawej dolnej części,
– liczba „10” w tle roku emisji w górnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „ПЕТЬРБEРОН” tworzący pionowy pas w lewej części,
– liczba „10” w prawym dolnym rogu;

■   utajone: 
po obu stronach: włókna trójkolorowe świecące w kolorach białym, zielo-
nym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze zielonym,
–  fragmenty tła paska holograficznego oraz pojawiająca się pionowa linia 

z powtarzającym się globusem i liczbą „10” wzdłuż paska holograficznego 
– świecące w kolorze czerwonym,

–  fragmenty szaty graficznej z prawej strony oraz napisy i podpisy w prawej 
dolnej części świecące w kolorze zielonym,

na stronie odwrotnej:
–  fragmenty szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorze czer-

wonym,
–  globus i dwie liczby „10” pojawiające się w prawej górnej części, świecące 

w kolorze żółtym,
–  portret P. Berona pojawiający się w prawej dolnej części, świecący w kolo-

rze niebieskim;
■   optyczne na stronie przedniej:

–  pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrze-
nia widoczne są m.in.: powtarzająca się liczba „10” lub napis „БЪЛГАРСКА 
НАРОДНА БАНКА”, globus z teleskopem lub planeta, portret P. Berona 
– zmieniające kolor w zależności od kąta patrzenia; pod portretem sfera 
armilarna i na wyodrębnionym fragmencie paska trójwymiarowa liczba 
„10”, w jej tle lwy w koronie; pasek częściowo zadrukowany drukiem sta-
lorytniczym,

–  liczba „10" w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-
-verso),

–  liczba „10” widoczna w zależności od kąta patrzenia w lewej górnej części 
na brzegu prostokąta (efekt kątowy).

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu 
oraz z lewej i prawej strony na brzegach banknotu.



Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnozielona, jasnobrązowa, fioletowa, ciemnoczerwona, 
oliwkowa;
strona odwrotna – fioletowa, ciemnoczerwona, jasnobrązowa, zielona.

BułgariaB/6



Bułgaria

20 lewów

B/7

Wymiary: 131 x 73 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Stefana Stambołowa;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „БНБ 20” (także w od-

biciu lustrzanym);
■  mikrodruk:
    na stronie przedniej powtarzające się:
     –  napisy „СТЕФАН СТАМБОЛОВ”, „20 ЛЕВА”, „1854–1895” z lewej strony 

portretu,
    –  napis „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 powtarzająca się liczba „20” w prawym dolnym rogu 

i z lewej strony budynku;
■   utajone:
     po 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,
     na 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 pa-

trzenia 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 –  niebieska i brązowa w kilku odcieniach, jasnoszara.



Bułgaria

20 lewów

B/8

Wymiary: 131 x 73 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny:  umiejscowiony; portret Stefana Stambołowa i napis „БНБ”;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana, 

z pow tarzającym się napisem „БНБ 20” (także w odbiciu lustrzanym), zmie-
niająca 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,
    –  napis „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:
     po 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 powta-

rzającą się liczbą „20” pojawiające się wzdłuż paska holograficznego – 
świecące w kolorze żółtoseledynowym,

    –  fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony portretu świecące w ko-
lorze seledynowym,

    na stronie odwrotnej:
    –  fragmenty szaty graficznej z prawej strony świecące w kolorach pomarań-

czowym i żółtym,
    –  wizerunek orła pojawiający się z prawej strony świecący w kolorze czer-

wonym;
■  optyczne na stronie przedniej:
    –  pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta pa-

trzenia widoczne są powtarzające się: liczba „20”, lew lub orzeł na tle uko-
śnych napisów „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, z lewej strony napis 
„20 ЛЕВА”, z prawej napis „ЛЕВА” i liczba „20”; wzdłuż lewego brzegu pa-
ska napis „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” i liczba „20”; pasek częścio-
wo zadrukowany drukiem stalorytniczym,

    –  liczba „20” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-
-verso),

    –  napis  „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.



Bułgaria

20 lewów

B/9

Wymiary: 131 x 73 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret Stefana Stambołowa i napis „БНБ”;
■   nitka zabezpieczająca, na stronie odwrotnej przerywana, z powtarzającym 

się napisem „БНБ 20”, zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia 
z zielonego na niebieski;

■   mikrodruk: 
na stronie przedniej powtarzające się:
–  napis „CTEФAH CTАMБОЛОВ”, „20 ЛЕВА”, „1854-1895” z lewej strony por-

tretu,
–  napis „CTEФAH CTАMБОЛОВ” w układzie pionowym w dwóch liniach 

z prawej strony portretu,
– napis „20 ЛЕВА” w cyfrach 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: 
po obu stronach: włókna trójkolorowe świecące w kolorach białym, zielo-
nym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze zielonym,
–  fragmenty tła paska holograficznego oraz pojawiająca się pionowa linia 

z powtarzającym się lwem w koronie i liczbą „20” wzdłuż paska hologra-
ficznego – świecące w kolorze czerwonym, 

–  fragmenty szaty graficznej z prawej strony oraz napisy i podpisy w prawej 
dolnej części świecące w kolorze zielonym,

na stronie odwrotnej:
–  fragmenty szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorze czer-

wonym,
–  stylizowany lew i dwie liczby „20” pojawiające się z prawej strony, świecą-

ce w kolorze żółtym,
–  portret S. Stambołowa pojawiający się w prawej dolnej części, świecący 

w kolorze niebieskim;
■   optyczne na stronie przedniej:

–  pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrze-
nia widoczne są m.in.: powtarzająca się liczba „20” lub napis „БЪЛГАРСКА 
НАРОДНА БАНКА”, lew lub orzeł, portret S. Stambołowa – zmieniające 
kolor w zależności od kąta patrzenia; pod portretem order i na wyodręb-
nionym fragmencie paska trójwymiarowa liczba „20”, w jej tle lwy w koro-
nie; pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,

–  liczba „20” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-
-verso),

–  liczba „20” widoczna w zależności od kąta patrzenia w lewej górnej części 
na brzegu prostokąta (efekt kątowy).

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu 
oraz z lewej i prawej strony na brzegach banknotu.



Barwy dominujące: 
strona przednia – niebieska w kilku odcieniach, jasnobrązowa;
strona odwrotna – niebieska i brązowa w kilku odcieniach, jasnoszara.

BułgariaB/9



Bułgaria

20 lewów

B/10

Wymiary: 134 x 74 mm

Uwa ga: od 1 lutego 2023 r. banknot wycofany z obiegu, termin wymiany banknotu – nieokreślony. 

Bank not oko licz no ścio wy, wy emi to wa ny dla upa mięt nie nia 120. rocz ni cy wpro wa dze nia do obie-
gu pierw sze go bank no tu buł gar skie go.



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), zmie-
niająca 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,
    –  napis „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 20 ЛЕВА” w filarach kolumn z le-

wej 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:
    –  napis „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 20 ЛЕВА” z lewej strony wzdłuż 

brzegu szaty graficznej oraz w prostokącie w lewej dolnej części,
    –  napis „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:
     po obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym 

i niebieskim,
    na stronie przedniej:
    –  nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym, czerwonym i niebieskim,
    –  oznaczenia 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 seledy-

nowym,
     na stronie odwrotnej fragmenty szaty graficznej w środkowej górnej i dol-

nej części świecące w kolorze czerwonym;
■  optyczne na stronie przedniej:
    – hologramy w lewej dolnej części:

    –  w zależności od kąta patrzenia widoczna jest mniejsza lub większa licz-
ba „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 napi-
sem „1885 БНБ 2005”,

    –  liczba „20” w prawej dolnej części wydrukowana farbą zmieniającą ko-
lor w zależności od kąta patrzenia z fioletowej na zieloną (farba zmienna 
optycznie),



    –  liczba „20” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-
-verso), 

    –  pionowy pas z lewej strony, który tworzą ukośne linie, różowe lub zmie-
niające barwę w zależności od kąta patrzenia z różowej na seledynową 
(farba opalizująca);

■   element przeźroczysty na stronie przedniej w lewej górnej części z powta-
rzającymi 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.

BułgariaB/10



Bułgaria

50 lewów

B/11

Wymiary: 136 x 76 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Penczo Sławejkowa;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „БНБ 50” (także w od-

biciu 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,
    –  napis „ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА” z prawej strony portretu i w prawej górnej części 

na brzegu szaty graficznej,
    –  liczba „50” w tle roku emisji w prawej górnej części,
     na stronie odwrotnej napis „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” powtarzający się po-

wyżej wizerunku kobiety i z jego lewej strony;
■  utajone:
     po 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 żółtosele-

dynowym,
     na 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 pa-

trzenia widoczne są powtarzające się: wizerunek ptaka, liczba „50” i mi-
krodrukiem 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, szaro-
niebieska.



Bułgaria

50 lewów

B/12

Wymiary: 136 x 76 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Penczo Sławejkowa;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „БНБ 50” (także w od-

biciu 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,
    –  napis „ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА” z prawej strony portretu i w prawej górnej części 

na brzegu szaty graficznej,
    –  liczba „50” w tle roku emisji w prawej górnej części,
     na stronie odwrotnej napis „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” powtarzający się po-

wyżej wizerunku kobiety i z jego lewej strony;
■  utajone: 
     po 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 pa-

trzenia widoczne są powtarzające się: wizerunek ptaka, liczba „50” i mi-
krodrukiem 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 patrze-
nia 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);

■   wytłoczone: na stronie przedniej napis „50 ЛЕВА” widoczny na pasku holo-
graficznym.

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.



Bułgaria

50 lewów

B/13

Wymiary: 136 x 76 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Penczo Sławejkowa i napis „БНБ”;
■   nitka zabezpieczająca, na stronie odwrotnej przerywana, z powtarzającym 

się napisem „БНБ 50", zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia ze 
złotego na zielony;

■  mikrodruk: 
na stronie przedniej powtarzające się:
–  napis „ПEHЧO CЛАВEЙКОВ” z lewej strony portretu oraz w układzie 

pionowym w dwóch liniach z prawej strony portretu,
–  napis „ПЕТДЕCЕТ ЛЕВА” z prawej strony portretu (ukośnie) i w prawej 

górnej części na brzegu szaty graficznej (pionowo),
–  liczba „50” w tle roku emisji w prawej górnej części oraz z lewej strony na 

brzegu banknotu,
na stronie odwrotnej napis „ПEHЧO CЛАВEЙКОВ” powtarzający się po-
wyżej wizerunku kobiety i z jego lewej strony;

■  utajone: 
po obu stronach: włókna trójkolorowe świecące w kolorach białym, żół-
tym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze zielonym,
–  fragmenty tła paska holograficznego oraz pojawiająca się pionowa linia 

i ornament z powtarzającą się liczbą „50” wzdłuż paska holograficznego 
– świecące w kolorze czerwonym, 

–  fragmenty szaty graficznej z prawej strony oraz napisy i podpisy w prawej 
dolnej części świecące w kolorze zielonym,

na stronie odwrotnej:
– wizerunek kobiety świecący w kolorze czerwonym,
–  książka, pióro i dwie liczby „50” pojawiające się z prawej strony, świecące 

w kolorze żółtym,
–  portret Penczo Sławejkowa pojawiający się w prawej dolnej części, świecą-

cy w kolorze niebieskim;
■  optyczne na stronie przedniej:

–  pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta  pa-
trzenia widoczne są m.in.: powtarzająca się liczba „50”, lecący ptak lub 
spadający Ikar, portret P. Sławejkowa oraz w dolnej części zmieniające ko-
lor w zależności od kata patrzenia ze złotego na  zielony – otwarta książka 
i na wyodrębnionym fragmencie paska trójwymiarowa liczba „50”; w gór-
nej i dolnej części paska wykonany mikrodrukiem napis „БЪЛГАРСКА 
НАРОДНА БАНКА”; pasek częściowo zadrukowany drukiem staloryt-
niczym,

–  liczba „50” w prawej dolnej części wydrukowana farbą zmieniającą ko-
lor w zależności od kąta patrzenia ze złotego 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 górnej części 
na brzegu prostokąta (efekt kątowy).



Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu 
oraz z lewej i prawej strony na brzegach banknotu.

Barwy dominujące: 
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, żółta, szara;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, żółta, fioletowa, szara.

BułgariaB/13



Bułgaria

100 lewów

B/14

Wymiary: 141 x 79 mm



Za bez pie cze nia:
■  znak wod ny:  umiej sco wio ny; por tret Ale ko Kon stan ti no wa i na pis „БНБ”,
     na stro nie od wrot nej po le zna ku wod ne go za dru ko wa ne dru kiem of f se to-

wym;
■   nit ka za bez pie cza ją ca me ta li zo wa na, na stro nie od wrot nej prze ry wa na, 

z po wta rza ją cym się na pi sem „БНБ 100” wy ko na nym dru kiem krop ko wym, 
na pi sem „БНБ 100” wy ko na nym mi kro dru kiem (tak że w od bi ciu lu strza-
nym) i ho lo gra mem, na któ rym w za leż no ści od ką ta pa trze nia wi docz ny 
jest ozdob ny ele ment;

■  mi kro druk:
    na stro nie przed niej po wta rza ją ce się:
    –  na pis „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” w ukła dzie pio no wym w dwóch li niach 

z pra wej stro ny por tre tu,
    –  na pis „100 ЛЕВА” we wnątrz cyfr licz by „100” w pra wej dol nej czę ści,
    –  na pi sy „СТОЛЕВА”, „АЛЕКОКОНСТАНТИНОВ”, „18631897” z le wej stro ny 

por tre tu,
    –   licz ba „100” uko śnie z le wej stro ny por tre tu,
    –  na pi sy „АЛЕКОКОНСТАНТИНОВ”, „18631897” w środ ko wej czę ści w wi ze-

run kach po sta ci i drzew,
    na stro nie od wrot nej po wta rza ją ce się na pi sy:
    – cy ry li cą na tle ma ry nar ki A. Kon stan ti no wa,
    –  „100ЩАСТЛИВЕЦА” w pio no wej li nii w gór nej czę ści z le wej stro ny po-

sta ci,
    –  „БЪЛГАРСКАНАРОДНАБАНКАСТОЛЕВА” w pio no wej li nii wzdłuż pra-

we go brze gu po la zna ku wod ne go i w pro sto ką cie w le wej dol nej czę ści,
    –  „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА СТО ЛЕВА” w prostokącie w lewej dol-

nej części,
    –  „БНБ” i licz ba „100” w środ ko wej gór nej czę ści i z le wej stro ny w tle li ter 

„АЛЕ”,
    –  „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА СТО ЛЕВА 100” w kwa dra cie w środ ko-

wej dol nej czę ści,
    –  tekst cy ry li cą na tle otwar tej książ ki w środ ko wej dol nej czę ści;
■   uta jo ne:
     po obu stro nach włók na świe cą ce w ko lo rach se le dy no wym, czer wo nym 

i nie bie skim,
    na stro nie przed niej:
    – ozna cze nia se rii i nu me ru świe cą ce w ko lo rze se le dy no wym,
    –  licz by „100” na pa sku ho lo gra ficz nym oraz po ja wia ją ca się pio no wa li nia 

i or na ment z po wta rza ją cą się licz bą „100” wzdłuż pa ska ho lo gra ficz ne go 
– świe cą ce w ko lo rze se le dy no wym,

    –  frag men ty sza ty gra ficz nej z pra wej stro ny świe cą ce w ko lo rze czer wo nym,
    na stro nie od wrot nej:
    –  nit ka za bez pie cza ją ca świe cą ca w ko lo rach żół tym, czer wo nym i nie bie skim,
    –  frag men ty sza ty gra ficz nej z pra wej stro ny i w środ ko wej czę ści świe cą ce 

w ko lo rze żół tym,
    –  dwa kwia ty po ja wia ją ce się z pra wej stro ny świe cą ce w ko lo rze se le dy no-

wym;



■  optyczne na stronie przedniej:
    –  pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrze-

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 zadruko-
wany drukiem stalorytniczym,

    –  element z profilem A. Konstantinowa w środkowej dolnej części wydruko-
wany farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z fioletowe-
go na zielony (farba zmienna optycznie),

    –  liczba „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.

BułgariaB/14



Bułgaria

100 lewów

B/15

Wymiary: 141 x 79 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret Aleko Konstantinowa  i napis „БНБ”;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana, 

z powtarzającym się napisem „БНБ 100”, zmieniająca kolor w zależności od 
kąta patrzenia z zielonego na ciemnoniebieski;

■   mikrodruk: 
na stronie przedniej powtarzające się:
–  napisy „АЛEKO KOHCTAHTИHOB” w układzie pionowym w dwóch  

liniach z prawej strony portretu,
–  napisy: „СТO ЛЕВА”,  „АЛEKO KOHCTAHTИHOB”, „18631897” z lewej  

strony portretu,
–  liczba „100" ukośnie z lewej strony portretu oraz na lewym brzegu bank-

notu,
–  napisy: „АЛEKO KOHCTAHTИHOB”, „1863 1897” w środkowej części  

w wizerunkach postaci i drzew,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy:
– cyrylicą na tle marynarki A. Konstantinowa,
–  „100ЩАСТЛИВЕЦA” w pionowej linii, w górnej części z lewej strony  

postaci,
–  „БЪЛГАРСКАНАРОДНАБАНКАСТOЛЕВА” w pionowej linii wzdłuż  

prawego brzegu pola znaku wodnego,  
–  „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА СТO ЛЕВА” w prostokącie w lewej  

dolnej części, 
–  „БНБ” i liczba „100” w środkowej górnej części i z lewej strony w tle liter 

„АЛE”,
–  „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА СТO ЛЕВА 100” w kwadracie w środko-

wej dolnej części,
– tekst cyrylicą na stronach otwartej książki w środkowej dolnej części;

■   utajone: 
po obu stronach: włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym, 
żółtym i różowym,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze zielonym,
–  fragmenty tła paska holograficznego oraz pojawiająca się pionowa linia 

i ornament z powtarzającą się liczbą „100” wzdłuż paska holograficznego 
– świecące w kolorze czerwonym, 

–  fragmenty szaty graficznej z prawej strony oraz napisy i podpisy w prawej 
dolnej części świecące w kolorze zielonym,

na stronie odwrotnej:
–  stylizowany kwiat i dwie liczby „100” pojawiające się z prawej strony, świe-

cące w kolorze żółtym,
–  portret Aleko Konstantinowa pojawiający się w prawej dolnej części, świe-

cący w kolorze niebieskim,
–  fragmenty szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorze czer-

wonym;



■   optyczne na stronie przedniej:
–  pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta  

patrzenia widoczne są m.in.: powtarzająca się liczba „100”, profil i portret 
A. Konstantinowa, stylizowany kwiat oraz wykonany mikrodrukiem napis  
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” i w dolnej części paska trójwymiaro-
wa liczba „100”; w dolnej części pasek zmienia kolor w zależności od kąta  
patrzenia z zielonego na ciemnoniebieski; pasek częściowo zadrukowany 
drukiem stalorytniczym,

–  liczba „100” w prawej dolnej części wydrukowana farbą zmieniającą  
kolor w zależności od kąta patrzenia z zielonego na ciemnoniebieski (farba 
zmienna optycznie),

–  liczba „100" w całości widoczna pod światło z prawej strony (recto-verso),
–  liczba  „100” widoczna w zależności od kąta patrzenia w lewej górnej części 

na brzegu prostokąta (efekt kątowy).

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym dolnym rogu 
oraz z lewej i prawej strony na brzegach banknotu.

Barwy dominujące: 
strona przednia – zielona, żółta, brązowa, czerwona, niebieska;
strona odwrotna – zielona, jasnoczerwona, żółta, fioletowa.
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BułgariaB/w

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

100 lewów 
= 10 

stotinek

Wymiary
w mm

131 x 65 lew heraldyczny

lew heraldyczny

portret
D. Christowa

portret
W. Lewskiego

portret
N. Ficzewa

Rysunek stron

A/ Zachary Zograf

R/ fresk „Ko ło Ży cia”

A/ Iwan Wazow

R/ lira i wieniec laurowy

A/ Dobri Christow

R/ gmach opery w Warnie, mewy

A/ Wasil Lewski

R/   pomnik, Ewangelia, krzyż, rewolwer i sztylet 
w tle napisów

A/ Nikola Ficzew, budynki

R/ kościół, most

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

brązowa, żółta, 
niebieska

brązowa, żółta, 
zielona

brązowa, żółta

brązowa, zielona

zielona, brązowa

zielona, brązowa

nie bie ska,
po ma rań czo wa,
brą zo wa, zie lo na

zielona, czerwona

zielona, brązowa, 
niebieska

szara, różowa,
żółta, niebieska

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

Data wycofania
z obiegu

2
200 lewów 

= 20 
stotinek

137 x 68

3
500 lewów 

= 50 
stotinek

143 x 71

4 1000 lewów
= 1 lew 149 x 74

5 2000 lewów
= 2 lewy 155 x 77



BułgariaB/w

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

6

Wartość
nominalna

5000 lewów
= 5 lewów

Wymiary
w mm

161 x 80 portret
Z. Stojanowa

portret
W. Dimitrow- 

-Majstora

lew heraldyczny

lew heraldyczny

lew heraldyczny

Rysunek stron

A/ Zachary Stojanow

R/   postacie aniołów z wieńcami (fragment 
pomnika)

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

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

A/ Piotr Beron, globus, nosorożec, wieloryb

R/  teleskop, szkice z badań astronomicznych 
P. Berona

A/ pomnik Cyryla i Metodego

R/ fragmenty budowli

A/ Iwan Rilski

R/ monastyr w Rile

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

fio le to wa, po ma rań- 
czowa, zie lo na

brązowa, fioletowa, 
pomarańczowa

fioletowa,
zielona, szara

zielona, brązowa, 
czerwona, niebieska

brązowa, zielona, 
fioletowa

fio le to wa, sza ra, zie lo-
na, po ma rań czo wa

jasnoczerwona, jasno- 
brązowa, fioletowa

zielona, brązowa, 
fioletowa

fioletowa, różowa, 
zielona, szara

czerwona, jasno-
brązowa, niebieska

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2000 r.

01.01.2016 r.

Data wycofania
z obiegu

7
10 000 
lewów =  
10 lewów

167 x 80

8
10 000 
lewów = 
10 lewów

112 x 62

9
50 000 
lewów = 
50 lewów

120 x 66

10 1 lew 112 x 60



BułgariaB/w

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

11

Wartość
nominalna

2 lewy

Wymiary
w mm

116 x 64 lew heraldyczny

Rysunek stron

A/ Paisij Chilendarski

R/   pieczęcie, stylizowany lew, herb z trzema lwami

A/   

R/   

A/   

R/   

A/   

R/   

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

fioletowa w kilku 
odcieniach, 

czerwonobrązowa

czerwonobrązowa, 
jasnofioletowa

bez
ograniczeń01.01.2021 r.

Data wycofania
z obiegu



BułgariaM/1

1 stotinka

2 stotinki

5 stotinek

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

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

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



BułgariaM/2

10 stotinek

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

20 stotinek

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

50 stotinek

Średnica: 22,50 mm
Masa: 5,00 g
Stop: miedź, nikiel, cynk
Obrzeże: ząbkowane
Uwa ga: w obiegu znajdują się również monety posiadające na awersie motyw okolicznościowy.



BułgariaM/3

2 lewy

1 lew

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

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



BułgariaM/w

Monety wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

10 stotinek 
= 0,01 
stotinki

Średnica
w mm

17,20 1,60

2,00

3,00

4,00

5,00

Rysunek stron

A/ lew, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce

Masa
w g

miedzionikiel ząbkowane

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez
ograniczeń01.01.2000 r.

2
20 stotinek 

= 0,02 
stotinki

19,20

3
50 stotinek 

= 0,05 
stotinki

21,20

4
1 lew
= 0,10 
stotinki

23,20

5
2 lewy
= 0,20 
stotinki

25,20

A/ lew, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce
miedzionikiel ząbkowane bez

ograniczeń01.01.2000 r.

A/ lew, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce
miedzionikiel ząbkowane bez

ograniczeń01.01.2000 r.

A/  jeź dziec na ko niu, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce
miedzionikiel ząbkowane bez

ograniczeń01.01.2000 r.

A/  jeź dziec na ko niu, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce
miedzionikiel ząbkowane bez

ograniczeń01.01.2000 r.

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu



M/w

01.01.2000 r.

Bułgaria

Monety wycofane z obiegu

Pozycja

  6

Wartość
nominalna

5 lewów
= 0,50 
stotinki

Średnica
w mm

27,20 6,00

9,00

1,50

2,50

3,50

Rysunek stron

A/  jeź dziec na ko niu, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce

Masa
w g

miedź, cynk, 
nikiel ząbkowane

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez
ograniczeń01.01.2000 r.

  7 10 lewów = 
1 stotinka 30,20

  8 10 lewów =
1 stotinka 15,50

  9 20 lewów =
2 stotinki 17,50                 

10 50 lewów =
5 stotinek 19,50

A/  jeź dziec na ko niu, „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce

miedź, cynk, 
nikiel (kolor 

srebrny)
ząbkowane bez

ograniczeń01.01.2000 r.

A/  jeździec na koniu, „РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce
miedź, cynk ząbkowane bez

ograniczeń01.01.2000 r.

A/  jeździec na koniu, „РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce
miedź, cynk ząbkowane bez

ograniczeń01.01.2000 r.

A/  jeździec na koniu, „РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ”

R/ nominał, rok emisji, ryba, słońce
miedź, cynk ząbkowane bez

ograniczeń

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu
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