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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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Приложениe II: Действия по „Перикъл 2020“, за които са поети задължения по предходни 

бюджети, но които са били осъществени през 2018 г. 

Организатор
1
 Дейност Място и дата 

Финансово 

участие на 

Комисията 

(общ размер 

на 

отпуснатите 

средства в 

евро) 

Семинари 

Хърватия 

Национална 

банка 

3-та конференция на Балканската 

мрежа за защита на еврото 

Дубровник 

(Хърватия) 

21—22 март 2018 г. 

77 675,15 

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

Европейска 

комисия 

ГД 

„Икономически 

и финансови 

въпроси“ 

Първо заседание на „Платформа 1210“ 
Брюксел (Белгия) 

16—17 май 2018 г. 
134 700,00

2
 

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

евромонетите и класифициране на фалшифицирани евромонети.   

Австрия 

Министерство 

на вътрешните 

работи  

ICIT – Darknet Investigation – 

Protection of the Euro ICIT 

(Усъвършенстване — Сътрудничество 

— Разследване — Обучение) — 

Разследвания в даркнет — Защита на 

еврото 

Виена (Австрия) 

1—5 октомври 

2018 г. 

164 024,15 

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

Технически обучения 

Европейска 

комисия 

ГД 

„Икономически 

и финансови 

Семинар „Перикъл 2020“: Как да 

участваме?“, 2018 г. 

Брюксел (Белгия) 

11 април 2018 г. 
134 700,00

2
 

                                                           
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).  
2
  Общите средства, за които са поети задължения, включват действието: Семинар „Перикъл 2020“: Как 

да участваме?“ и „Първо заседание на „Платформа 1210“.  



  
   

2 

 

Организатор
1
 Дейност Място и дата 

Финансово 

участие на 

Комисията 

(общ размер 

на 

отпуснатите 

средства в 

евро) 

въпроси“ 

Основна цел на действието: подкрепа и насоки за потенциалните кандидати за средства по 

програмата „Перикъл 2020“ 

Обмен на служители 
Испания  

Отдела за 

разследване на 

Испанската 

централна 

банка (BIBE) 

Обмен на експерти от Аржентина, 

Чили, Еквадор и Испания 

Мадрид (Испания) и 

Брюксел (Белгия) 

18—22 юни 2018 г. 

70 049,02 

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

Румъния 

GIRP 

Обмен на служители между 

компетентните органи на полицията 

за борба с фалшифицирането на 

парични знаци в Румъния, Унгария, 

Молдова, България, Сърбия, 

Украйна, Италия, Гърция и Турция 

Букурещ (Румъния), 

Будапеща (Унгария), 

Кишинев (Молдова), 

Киев (Украйна), 

Атина (Гърция), 

Рим, Неапол 

(Италия) и Анкара 

(Турция) 

май — ноември 

2018 г. 

71 573,55 

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

Португалия 

Съдебна 

полиция (Polícia 

Judiciária) 

Процедури на националните центрове 

за анализ (НЦА) и националните 

центрове за анализ на монети (НЦАМ) 

срещу фалшифицирането на еврото — 

обмен на персонал 

Лисабон 

(Португалия) 

4—9 март 2019 г. 

Mainz (Германия), 

Никозия (Кипър), 

Любляна 

(Словения), Мадрид 

(Испания), Атина 

(Гърция), Бразилия 

(Бразилия) 

март — юни 2018 г. 

94 351,06 
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Организатор
1
 Дейност Място и дата 

Финансово 

участие на 

Комисията 

(общ размер 

на 

отпуснатите 

средства в 

евро) 

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

Италия  

CCAFM 

Обмен на служители във връзка с 

методите за разследване на 

фалшифицирането на парични знаци 

Рим (Италия), 

Подгорица (Черно 

гора), Братислава 

(Словакия), Прага 

(Чехия), Киев 

(Украйна), Албания 

(Aлбания), 

Будапеща (Унгария) 

март — юли 2018 г. 

60 480,47 

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

Закупуване на оборудване 

Испания  

Отдела за 

разследване на 

Испанската 

централна 

банка (BIBE) 

Закупуване на оборудване и обучение 

за специалисти в областта на борбата 

срещу фалшифицирането за защита 

на еврото срещу фалшифициране 

Буенос Айрес 

(Аржентина) 

15—19 май 2018 г. 

26 336,53 

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

Обучение 

Франция 

Monnaie de 

Paris (Монетен 

двор на 

Франция) 

Наноструктурирани фотохромни 

полимери за нови защитни 

характеристики на евромонетите — 

фаза 2 на проучването 

Париж (Франция) 

септември 2016 г. —

февруари 2019 г. 

126 673,00 

Основна цел на действието: засилване на защитните характеристики на бъдещите евромонети. 

 


