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Комисията на Юнкер издигна борбата с укриването на
данъци, изпирането на пари и финансирането на
тероризма като един от своите приоритети.

АКЦЕНТИ:
КОМИСИЯТА
НАПРАВИ ОЦЕНКА
НА РИСКОВЕТЕ
ОТНОСНО
ИЗПИРАНЕТО НА
ПАРИ И
ФИНАНСИРАНЕ НА
ТЕРОРИЗМА...

ВЛИЗАТ В СИЛА ПО-СТРОГИ ПРАВИЛА НА ЕС ЗА
БОРБА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, УКРИВАНЕТО НА
ДАНЪЦИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

На 26 юни 2017 влезе в сила Четвъртата директива
относно борбата с изпирането на пари. Тя укрепва
съществуващите правила и ще направи борбата срещу
изпирането на пари и финансирането на тероризма поефективна. Тя също така подобрява прозрачността с
цел предотвратяване на избягването на данъци. Директивата влиза в сила в момент, в който
дискусиите с Европейския парламент и Съвета относно допълнителни мерки, които още повече да
засилят директивата, вече са на напреднал етап.
На 26 юни 2017 Комисията публикува също така доклад, който ще оказва подкрепа на органите
на държавите членки за по-успешно справяне с рисковете от изпиране на пари на практика.
Съгласно изискванията на новата директива, Комисията направи оценка на рисковете относно
изпирането на пари и финансирането на тероризма на различните сектори и финансови продукти.
Публикуваният на 26 юни 2017 доклад идентифицира областите, изложени на най-голям риск,
както и най-разпространените методи, използвани от престъпници за изпирането на незаконни
средства.
Франс Тимерманс, първи заместник председател на Комисията: „Изпирането на пари подхранва
престъпността, тероризма и укриването на данъци. Ние трябва да прекратим тази практика по найдобрия начин. Правилата, които са в сила днес, са важна крачка, но сега се нуждаем от
допълнителни подобрения, които Комисията предложи.―
Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността
между половете, заяви: „Терористи и престъпници все още намират начини за финансиране на
своите дейности и за изпиране на незаконни печалби, инвестирайки ги обратно в икономиката.
Новите правила, актуализирани към днешна дата, са решаващи за затваряне на допълнителните
„вратички―. Призовавам всички държави членки да ги въведат незабавно: по-ниските стандарти в
една страна ще доведат до отслабване на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на
тероризма в целия ЕС. Призовавам също за бързо споразумение относно допълнителни корекции,
предложени от Комисията, след разкритията в „Панамските документи―, за да се увеличи
прозрачността на действителната собственост.―
Укрепване на съществуващите правила
С Четвъртата директива за борба с изпирането на пари се засилват съществуващите разпоредби,
като се въвеждат следните промени:
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засилване на задължението за оценката на риска за банките, адвокатите и счетоводителите;
определяне на ясни изисквания за прозрачност относно действителните собственици на
дружествата. Тази информация ще се съхранява в централен регистър, като например търговските
регистри, и ще бъде достъпна за националните органи и задължените субекти; улесняване на
сътрудничеството и обмена на информация между звената за финансово разузнаване от различни
държави членки за идентифициране и проследяване на подозрителни парични преводи, с цел
предотвратяване и разкриване на престъпна или терористична дейност; установяване на
последователна политика по отношение на държави извън ЕС, които имат пропуски в правилата за
борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
засилване на правомощията на компетентните органи за санкциониране. През 2016 г. Комисията
прие предложение за още по-голямо затягане на правилата на ЕС относно борбата с изпирането на
пари, за да сложи край на финансирането на тероризма и да внесе по-голяма яснота за това кои са
действителните собственици на дружествата и тръстовете. Комисията призовава Европейския
парламент и Съвета да финализират законодателната си работа възможно най-скоро, така че
новите правила да могат да влязат в сила във възможно най-кратък срок. Въз основа на Четвъртата
директива относно борбата с изпирането на пари, тези нови правила ще създадат солидна рамка на
ЕС за борба с изпирането на пари.
Подобряване на оценката на риска в рамките на вътрешния пазар
Докладът за наднационалната оценка на риска е инструмент за подпомагане на държавите членки
да набележат, анализират и преодоляват рисковете за изпирането на пари и финансирането на
тероризма. В него се прави анализ на рисковете във финансовия и нефинансовия сектор и се
разглеждат също така нововъзникващи рискове като виртуалните валути или платформите за
колективно финансиране. Докладът включва:
обширен картографиране на рисковете на съответната зона и списък на средствата, които се
използват по-често от престъпниците за изпиране на пари.
препоръки към държавите членки как да се отговори по подходящ начин на идентифицираните
рискове, например чрез поставяне на по-силен акцент върху анализа на риска или надзорни
действия по отношение на специфични дейности. И на последно място, Комисията се ангажира да
проучи възможностите за подобряване на функционирането и трансграничното сътрудничество
между звената за финансово разузнаване.
Следващи стъпки
Относно 4-тата директива относно борбата с изпирането на пари
Държавите членки трябва да са уведомили за транспонирането на 4-тата директива относно
борбата с изпирането на пари до днес, 26 юни 2017 г. Европейската комисия понастоящем ще
провери състоянието на транспонирането и ще организира бързи последващи действия с
държавите членки, в случай че те все още не са предприели необходимите мерки.
Относно доклада за наднационалната оценка на риска
Комисията ще извърши необходимите действия, посочени в доклада, включително разглеждане на
вариантите за подобряване на функционирането и трансграничното сътрудничество между звената
за финансово разузнаване чрез специфични правила на ЕС. Тя също така ще работи съвместно с
държавите членки с оглед проследяване на изпълнението на препоръките.
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Комисията ще продължи да следи рисковете, свързани с развитието на борбата с изпирането на
пари/финансирането на тероризма, и ще изготви нова оценка на тези рискове най-късно до юни
2019 г., както и на всеки две години след това.

Контекст
Новата рамка за борба с изпирането на пари се състои от два правни инструмента (IP/15/5001):
„Четвъртата директива за борба с изпирането на пари― и „Регламента за паричните преводи―, приети
на 20 май 2015 г.

През юли 2016 г. Комисията представи предложение за подобряване на борбата срещу
финансирането на тероризма и за гарантиране на повишена прозрачност на финансовите сделки
след разкритията във връзка с т.нар. „Панамски документи― (IP/16/2380). Тези изменения имат за
цел да се осигури високо равнище на защита за финансовите потоци от високорискови трети
държави, да се повиши достъпа до информация на звената за финансово разузнаване, включително
до централизираните регистри на банковите сметки, както и отстранят рисковете от финансиране на
терористични актове, свързани с виртуалните валути и предплатени карти. Предложението в момента
е в процес на преговори в Съвета и Европейския парламент и се очаква да бъде прието през 2017 г.

ПРОМЕНЕНИ СА УСЛОВИЯТА И СРОКОВЕТЕ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ ПО КУЛТУРНАТА ПРОГРАМА ЗА
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – 2018 Г.

Промени в
условията за
кандидатстване
по културната
програма за
На свое заседание на 16 август 2017 г. Управителният съвет на Национален фонд „Култура― направи
промени в условията и сроковете за кандидатстване по „КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 г.―. Новият срок за кандидатстване е
от 18.08.2017 г. в 11:00 ч. до 02.10.2017 г. в 15:00 ч.

Моля, запознайте се с новите условия и промени в изискуемите документи тук: http://
programs.ncf.bg/bg/programi/2017/EUR-115
Пълният комлект документи за кандидатстване ще може да бъде изтеглен след 11:00 ч. на
18.08.2017 г. и след извършена регистрация на интернет страницата на Национален фонд
„Култура―.

българското
председа
телство
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ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТА НА ЕС: КОМИСИЯТА
ПРЕДЛАГА 2,7 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА 152 ПРОЕКТА

На 23 юни 2017 Европейската комисия предложи да инвестира 2,7 милиарда евро в 152
транспортни проекта от ключовo значение, които подкрепят конкурентоспособната, чиста и
свързана мобилност в Европа.

ТЪРСЕНЕТО НА
ИНВЕСТИЦИИ В
ТРАНСПОРТНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА Е

За целта Комисията стриктно спазва своя план за инвестиции в Европа и европейската
свързаност, включително и скорошната програма „Европа в движение―. Избраните проекти ще
допринесат за модернизиране на железопътни линии чрез премахване на участъците с
недостатъчна пропускателна способност и подобряване на трансграничните връзки, за
инсталиране на пунктове за зареждане с алтернативни горива, както и за въвеждане на
новаторски решения за управление на трафика. Посочените инвестиции се извършват в рамките
на Механизма за свързване на Европа — финансовия механизъм на ЕС за подкрепа на
инфраструктурни мрежи, и ще привлекат 4,7 милиарда евро от публично и частно финансиране.
Инвестициите не само ще модернизират европейската транспортна мрежа, но и ще стимулират
икономическата активност и ще насърчат създаването на работни места. През настоящата година
от общо 2,7 милиарда евро Комисията отпуска 1,8 милиарда евро за 15 държави членки,
отговарящи на условията за подкрепа от Кохезионния фонд [1] с цел да се затвърди
преодоляването на различията в инфраструктурата.
Комисарят на ЕС по въпросите на транспорта Виолета Булц заяви: „Търсенето на инвестиции в
транспортната инфраструктура е изключително голямо. Новият етап на инвестиции се
съсредоточава върху чисти, иновативни и цифрови проекти за модернизиране на европейската
транспортна мрежа. Днес правим още една крачка към реализирането на истински транспортен
съюз, който обслужва нуждите на гражданите, стимулира икономиката и създава работни места.
Като гледам напред, приканвам заинтересованите страни да се възползват по най-добрия
възможен начин от оставащите фондове, като използват смесеното финансиране с цел
максимално въздейсвие и мобилизиране на всички възможни ресурси.―
Избраните проекти са съсредоточени основно върху стратегически участъци от транспортната
мрежа на Съюза („основна мрежа“) с цел да се гарантира възможно най-голямата добавена
стойност за ЕС и възможно най-глолямото въздействие. По-голямата част от финансирането е
предназначена за развитието на европейската железопътна мрежа (1,8 милиарда евро),
декарбонизацията и доразиването на пътния транспорт и разработването на интелигентни
транспортни системи (359, 2 милиона евро) и разполагането на системи за ръководство на
въздушното движение (РВД) (311,3 милиона евро).

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ГОЛЯМО.
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Избраните действия включват водещи инициативи като модернизацията на участък с дължина над
100 km от железопътната линия Бялисток – Елк в Полша; модернизация на системите за РВД в
държавите — членки на ЕС; разгръщане до пълноценно функциониране на пътния тунел Karawanken,
свързващ Словения и Австрия; разработване на мрежа от станции за зареждане на
високоскоростни електрически превозни средства в Швеция, Дания, Германия, Франция,
Обединеното кралство и Италия.
Всички проекти са подбрани за финансиране с помощта на процедура за конкурентни покани за
предложения, стартирана на 13 октомври 2016 г. бяха получени 349 заявки за съвместно
финансиране, възлизащи на обща сума от 7,5 милиарда евро.
Това даде възможност на Комисията да избере най-добрите проекти, като в същото време
гарантира балансирано разпределение от гледна точка на местоположението и видовете транспорт.
Финансовото участие на ЕС е под формата на безвъзмездни средства, при дял на съфинансирането
между 10 % и 50 % от допустимите разходи по проекта в зависимост от вида му и предложението (до
85 % при проект по Кохезионния фонд).
Следващи стъпки
Държавите — членки на ЕС, представени в Координационния комитет по Механизма за свързване
на Европа, трябва официално да одобрят предложеното решение за финансиране на заседанието
си на 6 юли 2017 г. Очаква се Комисията официално да приеме решението в края на юли 2017 г.
След това отделните споразумения за отпускане на безвъзмездни средства ще бъдат подготвени от
Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) и ще бъдат сключени с получателите на
средствата през втората половина на 2017 г.
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Контекст

от гледна точка

В рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) от бюджета на ЕС за 2014 — 2020 г. се
предоставят на разположение 23,2 млрд. евро за съфинансиране на проекти за обекти от
трансевропейската транспортна мрежа TEN-T в държавите — членки на ЕС. От този бюджет 11,3
милиарда евро са запазени за проекти в държавите членки, които отговарят на условията за
финансиране от Кохезионния фонд. В годишни и многогодишни работни програми се посочват
приоритетите и общият размер на финансовата подкрепа по всеки от тези приоритети през дадена
година.

на

От 2014 г. — първата програмна година в рамките на МСЕ, са стартирани три етапа за покани за
представяне на предложения (през 2014, 2015 и 2016 г.) До настоящия момент след поканите от
2014 и 2015 г. са подписани споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за 452
проекта. Проектите понастоящем получават съфинансиране от програмата МСЕ на обща стойност
18,7 милиарда евро. Поканата за предоставяне на предложения за 2016 г. ще спомогне да се
достигне 92 % от общия размер на бюджета на МСЕ за транспорта, при инвестиции на обща
стойност 41,6 милиарда евро в икономиката на ЕС.

Друга покана за представяне на предложения в рамките на МСЕ, стартирана през февруари 2017
г., е открита за проекти в областта на транспортната инфраструктура. Заедно с Европейския фонд за
стратегически инвестиции (ЕФСИ) и Европейските структурни и инвестиционни фондове МСЕ ще
играе основна роля за преодоляване на недостига на инвестиции в Европа, което е един от
водещите приоритети на Комисията.

местоположени
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средства ще бъдат подготвени от Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) и ще бъдат
сключени с получателите на средствата през втората половина на 2017 г.
Контекст
В рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) от бюджета на ЕС за 2014 — 2020 г. се
предоставят на разположение 23,2 млрд. евро за съфинансиране на проекти за обекти от
трансевропейската транспортна мрежа TEN-T в държавите — членки на ЕС. От този бюджет 11,3
милиарда евро са запазени за проекти в държавите членки, които отговарят на условията за
финансиране от Кохезионния фонд. В годишни и многогодишни работни програми се посочват
приоритетите и общият размер на финансовата подкрепа по всеки от тези приоритети през дадена
година.

ВИКТОР ЧУЧКОВ, „УЕСТЪРН―, ФИНАЛИСТ НА
НАГРАДАТА LUX: В БЪЛГАРСКОТО КИНО ИМА ПОДЕМ
На пресконференцията днес за „Венецианските дни― (Giornate degli Autori) председателят на
Европейския парламент Антонио Таяни обяви трите филма, които ще си оспорват първото място за
филмовата награда LUX за 2017 г. Сред тях е „Уестърн― (Western) на режисьора Валеска Гризебах копродукция на Германия, България и Австрия. По този повод Информационното бюро на
Европейския парламент в България потърси Виктор Чучков от „Чучков Брадърс―, копродуцент на
филма, с няколко въпроса за снимачния процес на „Уестърн― и развитието на българското кино.

Разкажете ни за филма „Уестърн―, каква е
историята в него и защо си струва да се
гледа.
Историята е за бригада немски строители,
която идва да строи малък ВЕЦ в България,
близо до границата с Гърция. Филмът
разказва за срещите и недоразуменията
между двете култури, германската и
българската. Германските работници срещат
различни професионални трудности, а и не
знаят езика. Ръководителят на германската
група, арогантен и груб, не се харесва на българите. Но друг немски работник, Майнхард, се опитва
да се сближи с българите от малкото село Петрелик, на границата с Гърция. Той бързо става искрен
приятел на българите, но заради това се оказва и в конфликт със своите немски колеги. Силни
мъже, прерия, конфликти, любов, пушки, коне – ще видите всичко това, но по много необичаен,
съвременен начин, в едно обикновено българско село. Под повърхността филмът е един истински
съвременен уестърн. Особен и уникален е начинът, по който е успяла да ни го разкаже талантливата
режисьорка Валеска Гризебах.
Имаше ли някоя интересна случка по време на снимките в България?
Всъщност целият филм е сниман в България, в Германия има едва няколко кадъра. През
половината от филма се говори на български. Снимките бяха през лятото на 2015 г., в район на
България, където температурите достигаха 40 градуса. И немският, и българският екип се състоеше
от изключителни професионалисти.
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Снимките продължиха 8 седмици, преди това имаше и дълга подготовка. Благодарим за доброто
отношение и топлотата на всички местни хора от районите на Петрелик, Хаджидимово, Гоце Делчев и,
разбира се, на художествената комисия към Българския национален филмов център, които се
довериха на проекта и отделиха средства за финансирането му от българска страна. Така „Чучков
Брадърс― имаше възможността заедно с основния продуцент от германия Komplizen film, да
осъществи снимките на филма в България.
Лесно ли беше да работите с непрофесионалните актьори?
Уникалното беше, че всички прекрасни актьори във филма ‒ и немски, и български ‒ са
непрофесионалисти: те са немски работници и строители, както и хора от селата в България в
околностите на Гоце Делчев и Хаджидимово. В продължение на година и половина подготовка,
режисьорката ги търси, прави кастинги, избира местата за снимки. По време на снимките цялото село
Петрелик беше въвлечено под някаква форма да помага и работи в създаването на филма. Това беше
и концепцията на Валеска Гризебах: да постигне максимална автентичност, абсолютна
неподправеност на действителността и работната обстановка. Тя и продуцентите Jonas Dornbach, Maren Ade и Janine Jackowski направиха така, че актьорите да не чувстват, че са на стандартната
снимачна площадка, с огромни и излишни количества техника и хора. Колко е било лесно или трудно
може да каже режисьорът на филма, аз само знам, също като режисьор, че на екрана всички актьори
изграждат изключително силни и истински образи, на които зрителят вярва сто процента. Всъщност
знам, че това изобщо не е лесно и изисква много ум, сериозна подготовка, професионален и
житейски опит на режисьорката Валеска Гризебах.
Има ли подем в българското кино и как се развива то в момента спрямо европейското?
Има подем, оттук нататък можем и е логично да вървим само нагоре. Като че ли прескочихме трудния
момент, който продължи твърде много години, на интеграция в съвременното европейското и
световно кино, на начина на пресъздаване на екрана на нашите творчески идеи, финансиране и
производство. Научихме се да откриваме интересните и важни истории за нас, но и те да могат да се
възприемат по света. След много усилия мисля, че постепенно получихме доверие. Вече има начало
на правилна творческа и производствена среда, има реална конкуренция и многообразие на
талантливи режисьори. Нашите филми са разпространявани в киносалони и телевизии и по света, не
спират наградите и участия по най- добрите световни фестивали. Сега всичко това трябва много
внимателно да се запази и развие в много по-големи мащаби. Но точно сега, повече от всякога
имаме нужда от подкрепата на държавата, за значително увеличаване на финансирането на нашето
кино. създаване на допълнителен Фонд Кино със средства от различни източници, спешни и
значителни поправки в закона за киното и подкрепата на Парламента, за да стане това бързо.
Как вървят снимките на новия ви филм „18 процента сиво― и какво друго да очакваме от вас?
Филмът е в процес на финална подготовка, която отнема доста време. Действието се развива в
Англия, България (Варна), Германия и Белгия и филмът е копродукция между България, Германия и
Сърбия. Всеки момент се надяваме и очакваме да се включат Македония и Унгария. Екипът е
европейски, от всички тези държави, актьорите също, а главната роля се изпълнява от Руши
Видинлиев.
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КАКВО ПРЕДСТОИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО
КРАЯ НА 2017 Г.
Парламентът се подготвя за новия политически сезон на важни дебати и гласувания по законодателни
предложения в области като климат, миграция и цифров пазар.
Състоянието на Европейския съюз—Обръщението на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер за
състоянието на ЕС ще даде начало на политическите дебати тази есен. Депутатите очакват да чуят и да
дискутират с г-н Юнкер за позициите на ЕС по основни предизвикателства като миграцията,
икономическия растеж и Брекзит.
Миграция и граничен контрол—Парламентарната комисия по граждански свободи в ЕП ще определи
становището си по плановете за промени в регламента от Дъблин, който определя реда за даване на
убежище в ЕС. Миграционната криза от последните години разкри сериозни слабости в системата, които
водят до претоварване на граничните страни на пътя на миграционния поток.Депутатите ще гласуват по
предварително споразумение със Съвета за превръщането на Службата на ЕС за подкрепа в областта на
убежището в пълноценна европейска агенция. Освен това се очаква те да довършат преговорите със
страните-членки относно засилването на проверките на граждани на трети страни, пресичащи външни
граници на ЕС.
Климат и околна среда—Депутатите работят по правила за ограничаване на емисиите на парникови
газове, свързани с промени в земеползването (например, когато горите се превръщат в
селскостопански земи). Те също така ще търсят съгласие със Съвета за реформиране на схемата на ЕС
за търговия с емисии - ключова стъпка за изпълнение на ангажиментите, поети от ЕС съгласно
Споразумението за климата от Париж.Парламентът ще гласува и по споразумение със Съвета за
правилата за етикетиране на био продукти, които целят повишаване на потребителското доверие в
органичното земеделие.
Икономика—В пленарна зала се очаква гласуване по удължаването на срока на действие на
Европейския фонд за стратегически инвестиции. Намерението е фондът да мобилизира 500 млрд. евро
публични и частни инвестиции в европейската икономика до 2020 г.
Социални права—В дневния ред в ЕП са предложения на Комисията в социалната сфера, сред които и
идеята за осигуряване на адекватен баланс между личен и професионален живот за работещите
родители.Парламентът се подготвя и за преговори със Съвета относно промени в правилата за
командироване на работници.
Единен цифров пазар- - Развитието на електронната търговия и на онлайн услугите в Европа е сред
приоритетите на Парламента. Това включва и адаптиране на правната рамка за авторските права към
реалностите на дигиталната епоха.През октомври пък Парламентът се очаква да гласува правила за
защитата на личния живот в електронната среда. С част от промените се планира да стане по-лесно
приемането или отхвърлянето на т.нар. „бисквитки― онлайн.
Данъчно облагане—Анкетната комисия на ЕП, създадена след скандала с Досиетата от Панама, ще
представи до края на 2017 г. своя доклад за това доколко ефективно Европейската комисия и странитечленки прилагат законодателството на ЕС за борба с данъчните измами и прането на пари.Предстои и
окончателното приемане на промени в законодателството срещу прането на пари, които ще направят по
-ясни крайните собственици на компаниите и ще възпрепятстват финансирането на тероризма.
Права на човека—През декември Парламентът ще отличи защитник на правата на човека с ежегодната
си награда „Сахаров― за свобода на мисълта. Темата за демокрацията и човешките права в различни
точки от света присъства на всяко едно пленарно заседание.
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