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Текст и снимки: Регионален исторически музей, гр. Габрово

Първата българска банкнота
В Регионален исторически музей – Габрово се съхранява уникална културна нумизматична ценност – 
първата българска банкнота. Тя има номинал „20 лева“ и сериен номер № 000001.

След като през месец яну-
ари 1885 г. Българска-
та народна банка става 
държавно кредитно уч-
реждение, с изключи-

телното право да издава банкноти, 
още от 1 септември на същата годи-
на са пуснати в обръщение първите 
български книжни пари – 20 и 50 
лв. Тъй като имат покритие в зла-
то, веднага могат да се изплатят в 
благороден метал на „предявителя“. 
Банкнотите са емитирани на 1 ав-
густ в Русия, в санктпетербургската 
„Экспедиция заготовления государ-
ственых бумаг“ по художествен про-
ект на плевенчанина Георги Кирков. 
Тогава двадесетолевката има равно-
стойност на златен наполеон. 

Използвани повече от две десе-
тилетия – до 1907 г., емисиите им са 
напълно унищожени в навечерието 

на Първата световна война. Първата 
банкнота, обаче, оцелява, по щаст-
ливо стечение на обстоятелствата. 
Габровецът Васил Тюлюмбаков през 
втората половина на ХІХ век е извес-
тен майстор-ножар в Галац, където е 
потърсил препитание. Преди Осво-
бождението се завръща в родното 
си място и става търговец. За из-
вестно време е общински съветник. 
Когато през 1897 г. делегация отива 
в Галац за пренасяне тленните ос-
танки на Васил Априлов в Габрово, 
в нейния състав от страна на Дър-
жавната мъжка гимназия е включен 
и Васил Тюлюмбаков. Не е известно 
по какъв начин банкнотата попада 
в неговите ръце. Може би, защо-
то свикналите с монетите българи 
по онова време приемат книжните 
пари с нескрито недоверие. Но тя 
се запазва в сравнително добро със-

тояние, единствено горният й десен 
ъгъл е откъснат. Впоследствие пре-
минава в наследство на сина на Ва-
сил Тюлюмбаков – Христо, който е 
инженер и учител. Последният през 
1961 г., „по габровски“ я продава на 
Историческия музей в Габрово. Два-
десетолевката е в цвят топла охра, с 
размери 150 на 97 мм, а в горния ляв 
ъгъл е отпечатан държавният герб. 
Има щампован и воден знак на БНБ. 
В средата на долната част е изписано 
„За поддѣлка виновнитѣ се наказва-
ть споредь закона“. 

През 2005 г. БНБ емитира по 
случай 120-годишния й юбилей 
първата българска възпоменателна 
банкнота. Тя е с номинална стой-
ност 20 лв. и върху нея e поместе-
на реплика на първата българска 
банкнота с номинална стойност 20 
лева, емисия 1885 г.  ◆


