
 

BG   BG 

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 2.7.2019 г. 

COM(2019) 287 final 

ANNEX 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА  

относно изпълнението и резултатите на програмата „Перикъл 2020“ за защита на 

еврото срещу фалшифициране през 2018 г. 
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Приложение I: Преглед на действията, за които са поети задължения през 2018 г. 

Организатор
1
 Дейност Място и дата 

Финансово 

участие на 

Комисията 

(общ размер 

на 

отпуснатите 

средства в 

евро) 

Семинари 
Италия 

италианското 

централно бюро 

за борба със 

злоупотребите с 

платежни 

средства 

(UCAMP)  

Общностна стратегия за защита на 

еврото в региона на 

Средиземноморието 

Белград 

(Република 

Сърбия) 

24—5 октомври 

2018 г. 

59 467,74 

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

Комисия 

ГД 

„Икономически 

и финансови 

въпроси“ 

Второ заседание на „Платформа 2010“ 
Рим (Италия) 

14—17 май 2019 г. 
199 709,50 

Основна цел на действието:  повишаване на ефективността при установяване на истинността на 

евромонетите и класифициране на фалшифицирани евромонети 

Испания 

Отдела за 

разследване на 

испанската 

централна банка 

Обучение относно фалшифицирането 

на пари за експерти от държавите от 

Латинска Америка 

Панама (PA) 

27—28 ноември 

2018 г. 

132 405,44 

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

Технически обучения 

Комисия 

ГД 

„Икономически 

и финансови 

Курс за напреднали по класифициране 

на фалшифицирани евро (ACC) 

Брюксел (Белгия) 

9—11 май 2019 г. 
88 983,29 

                                                           
1  Несъкратените имена на организаторите могат да бъдат намерени в списъка на компетентните 

национални органи, посочен в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета (ОВ C 264, 

12.8.2015 г., стр. 2—29).  
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Организатор
1
 Дейност Място и дата 

Финансово 

участие на 

Комисията 

(общ размер 

на 

отпуснатите 

средства в 

евро) 

въпроси“ 

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

Комисия 

ГД 

„Икономически 

и финансови 

въпроси“ 

Тактическо техническо обучение 

Меделин 

(Колумбия) 

25—28 юни 2019 г. 

233 607,10 

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

Обмен на служители 

Италия 

Италианското 

централно бюро 

за защита на 

еврото срещу 

фалшифициране 

(UCIFM) 

Обмен на служители между 

компетентните органи на Италия, 

Белгия, България, Финландия, Литва, 

Португалия 

Рим (Италия), 

Брюксел (Белгия), 

София (България) 

Хелзинки 

(Финландия), 

Вилнюс (Литва), 

Лисабон 

(Португалия) 

октомври 2018 г.— 

юни 2019 г. 

41 777,26 

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

Испания 

Испанската 

централна банка 

Обмен на служители във връзка с 

процедури, знания и опит с цел 

подобряване на вътрешните методи на 

работа на италианския и испанския 

национален аналитичен център 

Рим (Италия) 

5—10 май 2019 г. 

Мадрид (Испания) 

20—25 октомври 

2019 г. 

22 204,53 

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

Италия 

Финансова 

полиция 

Обмен на персонал и семинар за 

правоприлагащите и съдебните органи 

от Италия, Австрия, Белгия, Франция 

и Германия, както и семинар, посветен 

Рим (Италия), 

Виена (Австрия), 

Брюксел (Белгия) 

Париж (Франия), 

54 685,11 
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Организатор
1
 Дейност Място и дата 

Финансово 

участие на 

Комисията 

(общ размер 

на 

отпуснатите 

средства в 

евро) 

на борбата с фалшифицирането на 

еврото 

Берлин 

(Германия), 

Мадрид (Испания) 

април—май 2019 г. 

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

Италия 

CCAFM 

Обучение и обмен на служители от 

компетентните италиански органи 

относно техниките на разследване за 

борба с подправянето на парични 

знаци и компетентните органи от 

Югоизточна Европа (Русия, Беларус, 

Грузия, Казахстан, Армения и 

Украйна) и Североизточна Африка 

(Египет) 

Рим (Италия) 

17—23 март 2019 г. 

Беларус, Украйна, 

Руската 

федерация, 

Казахстан, Грузия, 

Армения  

март—юли 2019 г. 

70 822,48 

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

Закупуване на оборудване 

Италия 

италианското 

централно бюро 

за защита на 

еврото срещу 

фалшифициране 

(UCIFM) 

Закупуване на оборудване, което да се 

използва от специализирани органи за 

борба с фалшифицирането с цел 

защита на еврото срещу 

фалшифициране и за обучение на 

полицията и на националната банка на 

Черна гора. 

Подгорица (Черна 

гора) 

24—29 септември 

2018 г. 

15 072,65 

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

Испания 

BIBE 

Закупуване на оборудване за употреба 

от специалисти за борба с 

фалшифицирането (от новосъздадената 

аржентински национална централна 

служба) за защита на еврото срещу 

фалшифициране 

Мадрид (Испания) 

февруари 2019 г. 

Панама (Панама) 

април 2019 г. 

74 653,64 

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

 


