
7-те най-странни
банкноти и монети в 

света



Банкнота от сто трилиона

• Въведена в Зимбабве през 2009 г. и беше в обращение до миналата

година. Стойността й се равняваше на около 300 щатски долара, а

причината да съществува – жестоката икономическа криза в

страната.



Чехия – средата на миналия век -
Един секстилион. По-разбираемо

казано – това e
1 00 000 000 000 000 000 000



Каква картинка да сложим…?

Когато легендата на „Манчестър Юнайтед“ Джордж Бест загива

вследствие на собствените си вредни навици през 2005 г., това не

променя отношението на сънародниците му в Ирландия към неговите

спортни заслуги. И така образът му се появява върху банкнотата от

5 паунда. Може да изглежда необичайно и спорно, но още в първите дни

пред емитиращата банка се образуват опашки от желаещи да се

сдобият с нея.



Заплаха за смърт

Един от символите на американския 

долар от средата на миналия век 

досега е слоганът „В Бога се 

уповаваме“ (In God we trust). 



Пластмасови пари

Канада има доста изобретателни опити в подхода си срещу

фалшификаторите. През 2000-та година по предложение на

полицията централната банка изтегля всички банкноти от 1000

канадски долара. Причината е, че те са най-фалшифицираните и

най-често използваните при наркосделки и пране на пари.

От няколко години властите в Отава въвеждат различни по

номинал полимерни банкноти, които циркулират в обращение

паралелно с хартиените.



Примерът всъщност идва от Австралия, където първите

опити с пластмасови пари датира от 1988 г. Нищо чудно

скоро да ги видим и у нас, тъй като разпространението им в

други държави набира скорост – последно пластмасови

банкноти пуснаха и др. държави.



Великобритания след Брекзит
въвежда също пласмасови пари

Новите банкноти с номинал 5 лири ( £5) ще са с лика на бившия

британски премиер Уинстън Чърчил, съобщават британски медии.

Те ще бъдат по-надеждни от сегашните купюри, тъй като ще са

направени от здрав гъвкав полимер. Няма да може да се късат и ще

остават цели и след избиране в машина, а материалът, от който са

направени отблъсква мръсотията и влагата.


