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ANNEX 2 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Прояви по линия на предходната програма „Перикъл“, осъществени през 2014 г. 

към  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

 

относно изпълнението и резултатите през 2014 г. на програмата „Перикъл“ за 

защита на еврото срещу фалшифициране 
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Приложениe II: Прояви по линия на предходната програма „Перикъл“, осъществени през 

2014 г. 

Организатор Дейност Дата Общ размер на 

средствата, 

отпуснати по 

програмата 

„Перикъл“ (2007—

2013 г.) 

ЕВРОПЕЙСКА 

КОМИСИЯ 

ГД 

„ИКОНОМИЧ

ЕСКИ И 

ФИНАНСОВИ 

ВЪПРОСИ“ 

Наръчник за борба с 

фалшифицирането на еврото 

(актуализация на списъка 

на компетентните органи) 

Първо полугодие 

на 2014 г. 

1500 

Основна цел на проявата: Укрепване на сътрудничеството и обмен на ноу-хау. 

ЕВРОПЕЙСКА 

КОМИСИЯ 

ГД 

„ИКОНОМИЧ

ЕСКИ И 

ФИНАНСОВИ 

ВЪПРОСИ“ 

Обмен на служители между НЦАМ 

(националния център за анализ на 

монети) на Гърция 

и други НЦАМ от ЕС 

Атина  

27 януари — 28  

февруари 2014 г. 

20 000 

Основна цел на проявата: Обучение по класифициране на фалшифицирани евромонети. 

ЛАТВИЯ 

Полиция 

Безвъзмездни 

средства 

Обмен на служители през 2014 г. Италия, Испания, 

Португалия, 

Германия 

10 февруари — 16  

май 2014 г. 

23 373 

Основна цел на проявата: Укрепване на сътрудничеството и обмен на ноу-хау. 

 

РУМЪНИЯ 

GIRP 

Безвъзмездни 

средства 

Тактическо техническо обучение: 

Укрепване на защитата на 

еврото в Румъния, 

Югоизточна Европа и Турция 

като държава — кандидатка за 

членство в ЕС 

Букурещ 

25—27 февруари 

2014 г. 

48 286 

Основна цел на проявата: Обучение във връзка с методи за откриване на фалшифицирани евро, събиране 

на доказателства с цел последващи съдебни действия и разследване. 

ИТАЛИЯ 

CCAFM 

Обмен на служители във връзка с 

методи за разследване 

Италия, Тунис, 

Сенегал, Мароко 

42 425 
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Безвъзмездни 

средства 

на фалшифицирането на пари 

Италия, Алжир, Мароко, Тунис, 

Кот д’Ивоар, Гана, Нигерия, 

Сенегал 

8 март — 18 юни 

2014 г. 

Основна цел на проявата: Обучение във връзка с методи за откриване на фалшифицирани евро, събиране 

на доказателства с цел последващи съдебни действия и разследване; укрепване на сътрудничеството и 

обмен на ноу-хау между правоприлагащите органи. 

ЕВРОПЕЙСКА 

КОМИСИЯ 

ГД 

„ИКОНОМИЧ

ЕСКИ И 

ФИНАНСОВИ 

ВЪПРОСИ“ 

Тактическо техническо обучение: 

Защита на еврото срещу 

фалшифициране 

Перейра 

19—21 март 

2014 г. 

118 137 

Основна цел на проявата: Обучение във връзка с методи за откриване на фалшифицирани евро, събиране 

на доказателства с цел последващи съдебни действия и разследване. 

ИСПАНИЯ 

BIBE 

Безвъзмездни 

средства 

Семинар: Ден на борбата срещу 

фалшивите 

пари 

Беналмадена 

24 април 2014 г. 

 

76 554 

Основна цел на проявата: Обучение за откриване на фалшифицирани евро. 

ЕВРОПЕЙСКА 

КОМИСИЯ 

ГД 

„ИКОНОМИЧ

ЕСКИ И 

ФИНАНСОВИ 

ВЪПРОСИ“ 

11-а конференция за еврото в 

Югоизточна Европа 

Будва 

19—23 май 2014 г. 

196 125 

Основна цел на проявата: Изграждане на институции (създаване на национални централни бюра на 

основание на Международната конвенция за премахване и преследване фабрикуването на фалшиви 

парични знаци, Женева, 20 април 1929 г.), укрепване на сътрудничеството и обмен на ноу-хау. 

ХЪРВАТИЯ 

НЦБ 

Безвъзмездни 

средства 

Балканска мрежа 

за защита на еврото 

Загреб 

11—13 септември 

2014 г. 

35 360 

Основна цел на проявата: Изграждане на институции (създаване на национални централни бюра на 

основание на Международната конвенция за премахване и преследване фабрикуването на фалшиви 

парични знаци, Женева, 20 април 1929 г.), укрепване на сътрудничеството и обмен на ноу-хау. 

 


