
  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

Схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение 

в системата на висшето образование” 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Бургаски свободен университет 

 

Проект № BG051PO001-4.3.04-003 

„Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО)  – възможност 

за учене през целия живот” 

 

Договор: № BG051PO001-4.3.04-003/03.12.2012 

Име на проект: Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и 

услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот 

Бенефициент: Бургаски свободен университет 

 

Индивидуална учебна програма  

 

Наименование на курса на обучение: Фалшификати на основните чуждестранни валути. 

Общ хорариум: 30 часа 

 

Ръководител на дейност:  доц. д-р Сава Христов Димов 

 Длъжност, степен, име и фамилия на преподавателя 

 

Анотация: 

Курсът „Фалшификати на основните чуждестранни валути” включва основни познания за 

видовете чуждестранни валути, техните налични фалшификати и предпазването от тях. В него 

се отделя внимание на основните типове фалшификати – нискокачествени, средно качествени и 

супер фалшификати, отличителните особености на фалшивите банкноти и характерни черти на 

автентичните чуждестранни валути. Основно курсът ще създаде професионални компетенции, 

знания и умения за разпознаване на фалшивите банкноти, предпазливост към съществуващите 

в обръщение фалшификати на основните видове чуждестранни валути. 

 

1. Цели на учебната програма/план 

 да се посочат и покажат отличителните особености на различните типове фалшификати на 

чуждестранни банкноти; 

 да се „опипат” различните видове оригинални банкноти и да се акцентира на отличителните 

черти на техните типове фалшификати; 

 да се запознаят курсистите с програмния продукт „Фалшификати на основните чуждестранни 

валути”. 
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Предпоставки: 

Технически предпоставки: компютърна зала с мултимедиен екран за присъственото обучение; 

за дистанционното обучение всеки курсист трябва да разполага с компютър свързан с интернет.  

 

2.Теоретична подготовка 

Тема 2.1. Фалшификации на банкнотите като платежно средство. Кратка история на 

възникване на банкнотите. Обзор на основните защитни елементи на съвременните банкноти. 

Други защитни елементи, които някои от държавите вмъкват в банкнотите си, за да повишават 

устойчивостта им срещу фалшифициране. 

Продължителност: 2 часа. 

 

Тема 2.2. Основни типове фалшификати на чуждестранните банкноти. Обособяване на типове 

фалшифицирани банкноти на ниско качествени, средно качествени и супер фалшификати. 

Продължителност: 2 ч. 

 

Тема 2.3. Отличителни особености на различните видове супер фалшификатите. Особености на 

тяхното реално парично обръщение. 

Продължителност:  1 ч. 

 

3. Практическа подготовка/изследвания 

Тема 3.1. Фалшификации на американския долар. Номинална стойност на купюрите в 

обръщение. Информация за основните характеристики на 10 доларова банкнота. 

UV изображение. Фалшификати - преправяни от но-нисък номинал, нискокачествени 

фалшификати. Отличителни черти на фалшификата. Информация за основните характеристики 

на 20 доларови банкноти. UV изображение. Описание на нискокачествените фалшификати. 

Продължителност: 2 часа 

 

Тема 3.2. Информация за основните емисии на 50 доларови банкноти. UV изображение. Типове 

фалшификати. Отличителни белези на суперфалшификата – вариант от края на 2001 година.  

Продължителност: 3 ч. 
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Тема 3.3. Основни характеристики на 100 доларови банкноти, емисии 1996 година. 

UV изображение. Фалшификати. Суперфалшификати от края на 2001 г., суперфалшификати 

1999-2001 г.,  Фалшификат №1. Суперфалшификати на 100 долара, известни още като 

“Садамки”, емисия 1990 г., наричани още “белите брези” или само “брезите”. 

Продължителност: 4 ч. 

 

Тема 3.4. Нови тенденции за промяна на дизайна, облика и защитните елементи на 

американските банкноти. 

Продължителност: 2 ч. 

 

Тема 3.5. Фалшификации на европейската валута “ЕВРО”. Архитектурни стилове на 

художественото оформление на евробанкнотите. Информация за основните характеристики на 

10, 20, и 50 евробанкноти. UV изображение. Отличителни черти на фалшивите 10, 20, и 50 

евробанкноти. 

Продължителност: 3 ч. 

 

Тема 3.6. Информация и UV изображение на 100, 200 и 500 EURO. Отличителни черти и 

качество на фалшификатите. “Стъпки” на Централната европейска банка за различаване на 

фалшификата от оригинала. 

Продължителност: 3 ч. 

 

Тема 3.7. Британска лира (паунд) и нейните фалшификации. Номинална стойност на купюрите 

в обръщение. Информация за основните характеристики на британската лира. UV изображение. 

Фалшификати на 5, 10 и 20 британски лири. Отличителни черти на фалшификата от 50 

британски лири.  

Продължителност: 3 ч. 

 

Тема 3.8. Фалшификации на валутата “шедьовър” - швейцарски франк. Номинална стойност на 

купюрите в обръщение. Информация за основните характеристики на швейцарския франк. 

Новият швейцарски франк – валутата шедьовър. UV изображение. Отличителни черти на 

фалшификатите на швейцарския франк. Излезли от употреба банкноти. 
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Продължителност: 3 ч. 

 

Тема 3.9. Фалшификации на българския лев. Номинална стойност на купюрите в обръщение. 

Информация за основните характеристики на банкнотите от български левове. UV 

изображение. Белези на фалшивите банкноти от 10 и 20 български лева. Характерни черти на 

оригинала и отличителни особености  на фалшификата от 50 български лева. Нови елементи за 

по-прецизна защита на банкнотата от 100 лева.  

Продължителност: 2 ч. 

 

4. Очаквани резултати (целите да са съобразени с целите на ОП РЧР) 

Курсистите ще получат необходимите знания, умения и навици да разпознават автентичните 

(оригиналните) от фалшивите банкноти. С това те ще бъдат по предпазливи и внимателни към 

функциониращите в сферата на паричното обръщение на национални и колективни парични 

знаци.  

 

 

Съгласувал: доц. д-р Мария Алексиева 

Длъжност, степен, име и фамилия  

 

Изготвил: доц. д-р Сава Димов 

Длъжност, степен, име и фамилия на преподавателя 

 

 

 


