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Брюксел, 27.6.2016 г. 

COM(2016) 419 final 

ANNEX 2 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Прояви, за които са отпуснати средства по предходни бюджети, но осъществени 

през 2015 г. 

към 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

 

относно изпълнението и резултатите през 2015 г. на програмата „Перикъл 2020“ за 

защита на еврото срещу фалшифициране 
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Приложениe II: Прояви, за които са отпуснати средства по предходни бюджети, но 

осъществени през 2015 г. 

Организатор Проява Дата Финансово 

участие на 

Комисията 

(общ размер на 

отпуснатите 

средства в евро) 

Семинари 

Европейска 

комисия 

ГД 

„ИКОНОМИЧ

ЕСКИ И 

ФИНАНСОВИ 

ВЪПРОСИ“ 

Семинар: Разработване на общ подход 

за защита на еврото 

 

Анкара 

3—5 март 2015 г. 

96 501 

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

Европейска 

комисия 

ГД 

„ИКОНОМИЧ

ЕСКИ И 

ФИНАНСОВИ 

ВЪПРОСИ“ 

Семинар: Трета международна 

конференция за защита на еврото 

срещу фалшифициране 

Франкфурт 

24—27 март 

2015 г. 

79 000 

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. 

 

Технически обучения: 

Европейска 

комисия 

ГД 

„ИКОНОМИЧ

ЕСКИ И 

ФИНАНСОВИ 

ВЪПРОСИ“ 

Тактическо техническо обучение: 

Защита на еврото срещу 

фалшифициране  

 

Кали 

22—24 април 

2015 г. 

138 649 

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

на доказателства с цел последващи съдебни действия и разследване. 

Европейска 

комисия 

ГД 

„ИКОНОМИЧ

Техническо обучение: Укрепване на 

защитата на еврото 

Тирана 

19—21 май 2015 г. 

109 967 
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ЕСКИ И 

ФИНАНСОВИ 

ВЪПРОСИ“ 

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

Изследвания/наръчници 

Франция 

DCPJ-OCRFM 

Безвъзмездни 

средства 

Проучване относно 

фалшифицирането на еврото във 

Франция — участници и организации 

Париж 

16 септември 

2014 г. — 

31 декември 

2015 г. 

41 371 

Основна цел на проявата: Научни изследвания 

Франция 

Monnaie de 

Paris 

Безвъзмездни 

средства 

Проучване: Наноструктурирани 

фотохромни полимери с нови защитни 

елементи за използване в евромонети 

„Nanoguard Project“ 

 

Париж 

27 януари 2015 г. 

— 31 октомври 

2015 г. 

100 500 

Основна цел на проявата: Научни изследвания 

Европейска 

комисия 

ГД 

„ИКОНОМИЧ

ЕСКИ И 

ФИНАНСОВИ 

ВЪПРОСИ“ 

Наръчник за борба с 

фалшифицирането на еврото 

(актуализация на списъка 

на компетентните органи) 

Официален 

вестник на 

Европейския съюз 

№ C 264: 

12 август 2015 г. 

1 500 

Main objective of the action: актуализация на списъка на компетентните органи. 

Обмен на служители 

Латвийска 

полиция 

Безвъзмездни 

средства 

Обмен на служители, латвийска 

полиция 

Мадрид, Лисабон, 

Талин 

от 10 февруари 

2015 г. до 16 март 

2015 г. 

23 373 

Основна цел на проявата: техническо обучение и обмен на ноу-хау. 

Италия 

CCAFM 

Безвъзмездни 

средства 

Обмен на служители във връзка с 

методи за разследване на 

фалшифицирането на пари 

Рим 

 4 декември 2014 г. 

— 31 юли 2015 г. 

57 794 

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. 
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Италия 

Banca D'Italia 

Безвъзмездни 

средства 

Обмен на служители между 

централните банки на Италия и 

Албания 

Рим 

17 декември 2014 г. 

— 31 август 2015 г. 

6 674 

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

 

 


