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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата - Враца Брой 3, 2016 год. 

ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕК СЪЗДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТНИ МЕСТА И РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ 
Европейската комисия приветства подписването на споразумение между Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и българското 
правителство за реализиране в България на Инициативата за МСП. 
Този новаторски инструмент ще отключи над 600 милиона евро допълнително кредитиране за българските малки и средни предпри-
ятия. 
Кристалина Георгиева, заместник-председател на ЕК с ресор "Бюджет и човешки ресурси", заяви: "Днешната програма е още един 
пример как европейският бюджет работи за хората. Пожелавам на българските компании да бъдат активни, да се възползват от оп-
циите за финансиране, да инвестират, да създават работни места и възможности за по-добър живот". 
Корина Крецу, европейски комисар по 
регионалната политика, ка-
за: "Инициативата за МСП е конкретен 
пример как европейските фондове допри-
насят към целите на ЕК за насърчаване 
на растежа и създаването на работни 
места. За тази инициатива не е необходи-
мо съфинансиране от националния или 
общинските бюджети, така че без да полз-
ва ограничените обществени средства, тя 
е сериозна възможност за създаване на 
работи места и икономически растеж в 
България." 
Допълнителна информация: 
Програмата "Инициатива за МСП" за Бъл-
гария  е  съвместен инструмент на Евро-
пейската комисия и Европейския инвести-
ционен фонд, създаден специално за да 
увеличи кредитирането на реалната ико-
номика, откриването на работни мести и насърчаването на растежа. На основата на тази инициатива Европейската комисия одобри 
оперативната програма за малки и средни предприятия за България на 13 октомври 2015 г., за да подпомогне увеличаването на кон-
курентоспособността на българските малки и средни предприятия. 
След подписването на споразумението Европейският инвестиционен фонд ще обяви в най-скоро време тръжна процедура, в която 
ще покани да кандидатстват банки и други финансови посредници, който реално ще отпускат преференциалните кредити за българ-
ските предприятия. Първите кредити за МСП се очаква да са отпуснати до края на годината. 
Отдел "Преса и медии", Представителство на ЕК в България 



2 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 3, март 2016 год. Безплатно месечно издание 

BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конку-
рентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и 
иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: 

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ 
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия  в страната за повишаване на иновационната дей-
ност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработва-
не на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. 
Приложимият режим помощ по нас-
тоящата процедура за подбор на 
проекти е „de minimis” съгласно 
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Коми-
сията от 18 декември 2013 г. относно 
прилагането на членове 107 и 108 от 
Договора за функциониране на Евро-
пейския съюз към помощта „de mini-
mis“. 
Процедурата за безвъзмездна финан-
сова помощ се реализира с финансо-
вата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на 
територията на Република България.Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.    
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: 
1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), 
свързани с разработването на иновативния продукт или процес; 
2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права 
по интелектуална собственост; 
3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен 
модел или промишлен дизайн); 
4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии; 
5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания 
иновативен продукт или процес; 
6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес; 
7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес; 
8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес; 
9/ Визуализация на проекта. 
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб 
базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за 
управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квали-
фициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:https://eumis2020.government.bg. 
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 05.05.2016 г. 
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седми-
ци преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната 
поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: 
Адрес на електронна поща: startups@mi.government.bg 
Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъ-
дат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от 
кандидатите по процедурата въпроси. 
Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван 
на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща ин-
формация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република Бълга-
рия: www.eufunds.bg. 
Условия за кандидатстване по процедурата, условия за изпълнение и приложения към тях 
Информация за получените становища и предложения в рамките на общественото обсъждане на Насоки за кандидатстване и пакет 
документи към тях и степента на отразяването им  
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Европейската комисия задейства извънредни мерки за допълнително подпомагане на европейските земеделци в криза 
Европейската комисия представи допълнителен пакет от извънредни мерки, в който са използвани всички налични инструменти на 
общата селскостопанска политика (ОСП), за да се подпомогнат земеделските производители в ЕС, като същевременно се защити 
вътрешният пазар на ЕС. 
Предвид настоящата дълбока и продължителна криза в селското стопанство, както и значителните усилия на държавите членки да 
подпомогнат своите земеделски стопани, Комисията реагира с нов съдържателен пакет от мерки. 
Приведените в действие мерки са особено лесни за адаптиране, така че държавите членки да могат да ги използват по най-добрия 
начин в зависимост от конкретните национални условия. Настоящият пакет от мерки е насочен основно към секторите на млякото и 
млечните продукти, свинското месо и плодовете и зеленчуците.  
Прилагане на доброволно управление на предлагането (член 222) - За ограничен период от време Комисията ще задейства въз-
можността да се позволи на организациите на производителите, междубраншовите организации и кооперациите в сектора на мляко-
то и млечните продукти да установяват доброволни споразумения за производството и предлагането на такива продукти. Това е 
т.нар. член 222 от Регламента за общата организация на пазарите (ООП), който е специфичен за селскостопанския сектор и може да 
се прилага в случай на сериозен дисбаланс на пазара. Заключението на Комисията е, че при сегашните обстоятелства стриктните 
условия за прилагането на този член за сектора на млякото и млечните продукти са изпълнени. Това е извънредна мярка, с която 
трябва също така да се защити вътрешният пазар на ЕС. Тя беше включена от законодателите в ОСП при нейната реформа през 
2013 г., но никога досега не е използвана. 
Временно увеличаване на държавните помощи—Комисията ще разгледа обстойно възможността да допусне временно предоста-
вянето на държавна помощ, което би позволило на държавите членки да отпускат до максимум 15 000 евро годишно на производи-
тел, без да се прилага национален таван. Това може да бъде извършено незабавно и много по-бързо, отколкото евентуалното уве-
личаване на таваните на помощите de minimis. 
Удвояване на интервенционните тавани за обезмаслено мляко на прах и масло—Комисията ще увеличи количествените тавани 
за интервенциите за обезмаслено мляко на прах и масло от съответно 109 000 тона и 60 000 тона на 218 000 тона и 100 000 тона. По 
този начин категорично се ангажираме с подкрепата на фиксираната интервенционна цена. 
Укрепване на ролята на производителите във веригата за доставки—Ролята и мястото на производителите във веригата за 
доставки на храни продължава да буди сериозна загриженост. През есента работната група за селскостопанските пазари, учредена 
като част от пакета за подкрепа на стойност 500 милиона евро от септември 2015 г., ще представи своите заключения и законода-
телни препоръки за подобряването на баланса по веригата. Беше решено, че национални представители на високо равнище ще се 
срещнат с работната група, за да обсъдят специално сектора на млякото и млечните продукти. 
Подпомагане за сектора на свинското месо—В отговор на предложенията за нова схема за помощ за частно складиране на свинс-
ко месо комисар Хоган ще обмисли въвеждането на такава схема. Подробностите по въпроса, включително графика за нейното 
въвеждане, трябва да бъдат потвърдени. 
Създаване на орган за наблюдение на пазара на месо—Всички държави членки оценяват работата на Комисията по наблюдение-
то на пазара и споделянето на ценна информация за тенденциите. По примера на създадения през 2014 г. орган за наблюдение на 
пазара на мляко ще бъде създаден и орган за наблюдение на пазара на месо, който ще събира и предоставя данни за говеждото и 
свинското месо. 
Международна търговия—Комисията ясно съзнава колко чувствителен е селскостопанският сектор по отношение на преговорите 
за ТПТИ и Меркосур. КомисарХоган заедно с останалите комисари е решен да отстоява интересите на ЕС, така че да се отворят 
нови пазари за европейските продукти, като същевременно се договори диференцирано третиране на чувствителните продукти. 
Както новите пазари, така и диференцираното третиране на чувствителните продукти са от решаващо значение за европейското 
селско стопанство. 
Реклама—Рекламните кампании са ключов инструмент за намирането на нови пазари, а през 2016 г. ще са налични над 110 млн. 
евро само за подкрепа на рекламата на европейската селскостопанска продукция във и извън Съюза. Съгласно ангажимент, поет 
през септември миналата година, над 30 млн. евро са специално предназначени за секторите на свинското месо и млякото и млеч-
ните продукти. Към тези 30 млн. евро се добавят още средства, за да се отразят смущенията на пазара в тези сектори. 
Забрана от страна на Русия/санитарни и фитосанитарни мерки в страни извън ЕС—Цялата Комисия работи непрестанно за 
отмяната на наложената от Русия забрана чрез въвеждането на фитосанитарни мерки. Въпреки нашите усилия за бързо възобновя-
ване на търговията между ЕС и Русия обаче засега резултатите са скромни. При все това отбелязахме значителен напредък при 
премахването на необосновани или несъразмерни фитосанитарни мерки, наложени от страни извън ЕС, което ще допринесе за съ-
ществено увеличаване на търговските потоци. Този напредък обхваща пазарите на САЩ, Япония, Бразилия и Украйна. 
Финансови инструменти—Комисията ще даде приоритет на сътрудничеството си с ЕИБ с цел да се разработят подходящи финан-
сови инструменти, с които да се помогне на земеделските стопани и преработвателите да инвестират в своите предприятия, за да се 
подобри тяхната конкурентоспособност, или в извършването на всякакви необходими структурни промени. Държавите членки също 
така се насърчават да се възползват напълно от предлаганите от Европейския фонд за стратегически инвестиции възможности за 
инвестиране в селскостопанския сектор, както и да проучат вариантите за създаване на специални платформи за финансиране чрез 
ЕФСИ. 
Експортно кредитиране—Комисията проучва доколко е осъществимо създаването на схема за експортно кредитиране, която би 
могла да допълва схемите, създадени от държавите членки на национално равнище. В това отношение ГД „Земеделие“ засилва 
контактите си с ЕИБ и със съответните агенции в държавите членки. 
Сектор на плодовете и зеленчуците—Комисията обмисля възможността да удължи срока на действие на извънредните мерки в 
сектора на плодовете и зеленчуците, произтичащи от забраната от страна на Русия, чийто срок изтича на 30 юни. 
Развитие на селските райони—Комисията ще работи заедно с държавите членки, за да установи къде и по какъв начин програмите 
за развитие на селските райони могат да се адаптират, така че да отговарят по-добре на предизвикателствата на настоящата криза. 
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ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ 
T-733 Повишаване на качеството на работните места, професионалните обучения и стажовете в туристическия сектор в Ев-
ропа – 2016 
Краен срок: 09 юни 2016 
Размер на гранта: 500 000 евро 
Интензитет на гранта: 75% 
Цел: Да се популяризират кариерите в сектора на туризма, чрез доставчиците на образователни услуги; Да се активизират и насър-
чат търсещите работа и туристическите предприятия, особено МСП, да използват съществуващите инструменти и възможности за 
финансиране, за да намират и предлагат стажове и работни места в други страни от ЕС. 
Eh-729 Образование и умения: овластяване на младите новатори в Европа - 2016 
Краен срок: 24 май 2016 
Размер на гранта: 1 милион евро 
Интензитет на гранта: 70%-100% ( в зависимост от дейностите) 
Цел: За да се улесни  персонализирането и подобряването  на потребителския опит, повишаването на цифровизацията на публич-
ните услуги и осигуряването на ключови данни само веднъж с публичните администрации са важни аспекти.  Съответните публични 
органи трябва да си сътрудничат не само на национално ниво, но и на трансгранично равнище  в ЕС и да споделят тези данни по 
сигурен и лесен за употреба начин, да  зачита защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, както  и на чувст-
вителния характер на някои от тези данни. 
SMEh-707 По-добър достъп до промишлени технологии, разработени в чужбина - 2017  
Краен срок: 28 март 2017 
Размер на гранта: общ бюджет 1,000,000 евро 
Интензитет на гранта: 70%  
Цел: По-добро интегриране на отвъдморските партньори в секторните групи на Enterprise Europe Network/Мрежа на европейските 
предприятия; допълнително разработване на методите, изполвани от Мрежата в сътрудничеството с отвъдморските партньори, като 
по този начин се осигури по-добър и постоянен достъп до резултатите от приложните изследвания в областта на промишлеността, 
проведени в САЩ, Япония и Корея за европейските МСП. 
SMEh-706 Иновативни МСП – разделяне по линия на жизнен цикъл и сектори (аналитична изследователска дейност) - 2017 
Краен срок: 28 март 2017 
Размер на гранта: 0.30 - 1.00 млн. евро 
Интензитет на гранта: 70 - 100% в зависимост от проектното предложение 
Цел: „Интернационализация“ на бизнес дейностите; По-добро разбиране на тенденциите в дейностите и възможностите в областта 
на иновациите за МСП в различни категории в зависимост от възрастта, големината, бизнес дейността, промишленият сектор, орга-
низационните характеристики и др. 
SMEh-705 Технологични услуги, които да засилят усвояването на съвременни производствени технологии за чисто произ-
водство от производствени МСП - 2017 
Краен срок: 28 март 2017 
Размер на гранта: 4.9 млн. евро 
Интензитет на гранта: 70%  
Цел: Увеличено използване на съвременни производствени технологии за чисто производство в МСП; Предоставянето на техноло-
гична подкрепа на МСП, които не разполагат с необходимите ресурси и/или възможности да интегрират иновативните съвеременни 
производствени технологии за чисто производство. 
EUGh-703 Сътрудничество между ЕС и Китай в областта на устойчивата урбанизация - 2017 
Краен срок: 14 април 2016; 02 февруари 2017 
Размер на гранта: 2,5 млн евро за Научно-изследователските и иновационни дейности 2017; за Дейностите по координация и подк-
репа 2016 1,5 млн евро за период от 3 години 
Интензитет на гранта: 70 – 100% в зависимост от проекта 
Цел: Повишаване на осведомеността на заинтересованите страни, обмен и взаимодействие между китайските и европейските про-
мишлени, академични и публични актьори, които вземат участие в научните изследвания и иновации в областта на устойчивата ур-
банизация. 
SA-691 Фаза две: гражданско общество и медии – Киргизстан – 2016г. 
Краен срок: 24 май 2016 
Размер на гранта: от 800 хил. до 1 млн. евро  
Интензитет на гранта: 80% - 95%  
Цел: Подкрепа за организациите на гражданското общество и медиите в Република Киргизстан; Ефективно участие в процеса на 
вземане на решения и в контрола върху осъществяването на обществени политики из страната на местно, регионално и национално 
равнище. 
SMEh-690 Партньорско обучение на иновационни агенции – 2016; 2017 
Краен срок: 17 март 2016; 18 октомври 2016; 08 март 2017; 18 октомври 2017  
Размер на гранта: грант във формата на обща сума 15.000 / 50.000 евро 
Интензитет на гранта: 70% 
Цел: Предоставяне на достъпни за национални и регионални иновационни агенции на две методологии от една страна като елемен-
ти на една среда за обучение на равностойни партньори, а от друга страна като стимул на агенциите да участват по-често в дейнос-
ти в областта на обучение на равностойни партньори.                                                        Продължава  ————-> 
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SMEh-688 Еверопейски съвместни иновации за МСП - 2016 
Краен срок: 30 юни 2016г. 
Oбщ бюджет: 7 200 000 евро 
Интензитет на гранта: 70% 
Цел: Кандидатите по програмата трябва да бъдат отделни МСП, установени в държава, която е допустима за участие по програмата 
Хоризонт 2020. Цели се засилване на иновационния капацитет на МСП, намиращи се в рамките на ЕС и асоциираните държави, като 
им се предостави достъп до подходящите умения чрез механизъм за транснационална мобилност. 
Seh-674 Предотвратяване, разкриване, реакция и смекчаване на комбинацията от физически и кибер заплахи за критичната 
инфраструктура на Европа – 2016; 2017 
Краен срок:  26.08.2016; 24.08.2017 
Размер на гранта:  8 млн. евро за проект 
Интензитет на гранта: 70%-100% 
Цел:  Смущенията във функционирането на инфраструктурата на нашите страни могат да изложат на риск функционирането на на-
шите общества и техните икономики. Такива смущения могат да се дължат на различни видове опасности и физически и/или кибер-
нетични атаки на инсталациите и системите. Последните събития показват повишена взаимовръзката между въздействието на опас-
ностите, на двата вида атаки и, обратно, възможността на операторите да съчетаят кибернетичното пространство и физическа си-
гурност. 
E-673 Европейски експерименти в политиката в областта на образованието, обучението и младежта, ръководени от високи-
те нива на публичните органи - 2016  
Краен срок: 14 април 2016 ; 13 октомври 2016  
Размер на гранта: до 2 млн. евро  
Интензитет на гранта: 75% 
Цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество и обмена на опит между публичните власти на най-високо институционал-
но ниво от допустимите страни, с цел да се насърчи системно подобрение и иновации в образованието и обучението. 
CM-672 Създаване на група от експерти, които да бъдат потенциални членове на експертната група за действие на Съюза 
„Европейска столица на културата“ – 2014 
Краен срок: 30 декември 2020  
Настоящата покана има за цел създаването на обединение от потенциални „европейски експерти“ за панела „Европейска столица на 
културата“, който трябва да се създаде възможно най-рано в периода на втората половина на 2014 година. 
Цели на панела: 
 Да се направи оценка на получените предложения от градовете, борещи се за титлата „Европейска столица на културата“ 
 Да се изготви списък за предварителен подбор на градовете  
 За да се излъчи по един град за титлата в контекста на всяко състезание 
 За да се следи подготовката на избраните градове до уречената година 
CM-670 Медии: Подкрепа за разпространение на ненационални европейски филми - Схема „Автоматично подпомагане на 
киното“ – 2016 
Краен срок: 02 август 2016  
Общ бюджет: 22.45 млн. евро  
Интензитет на гранта: 40% - 60% 
Цел: Да се създадат системи за подкрепа на разпространението на ненационални европейски филми чрез театрални дистрибуции и 
други платформи, както и за международни търговски дейности, по-специално за субтитрирането, презапис и аудио-описание на 
аудио-визуални произведения.  
Източник:  Обединени Бизнес Клубове 
За повече информация: http://ubclubs.eu/ 
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Нов регламент на ЕК насърчава използването на органични торове 
Повторното използване на суровини, които понастоящем се изхвърлят като отпадъци, е един от ключовите принципи в 
приетия през декември 2015 г. пакет за кръговата икономика. Предложеният от Комисията регламент значително ще улесни 
достъпа на органични и получени ототпадъци торове до единния пазар на ЕС. 
Комисията предложи нови правила за преработката на биологични отпадъци в суровини, които могат да се използват за производст-
во на продукти за наторяване. Това значително ще улесни достъпа на органични и получени от отпадъци торове до единния 
пазар на ЕС, поставяйки ги на равни начала с традиционните, неорганични торове. Повторното използване на суровини, които по-
настоящем се изхвърлят като отпадъци, е един от ключовите принципи в приетия през декември 2015 г. пакет за кръговата икономи-
ка. 
Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, 
заяви: „Много малка част от огромните количества биологични отпадъци се преработват в ценни продукти за наторяване. 
Въпреки че нашата промишленост би могла да ги оползотвори и да извлече съдържаните в тях хранителни вещества, нашите 
земеделски стопани използват торове, произвеждани с вносни ресурси или чрез енергоемки процеси. Новият регламент ще ни 
помогне да превърнем проблемите във възможности за земеделските стопани и за бизнеса.“ 
 

Съветът на ЕС прие докладите на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка 
Заключенията подчертават, че България трябва да фокусира усилията си, за да премахне съмненията по отношение на политическо 
влияние върху съдебната система, и приветстват продължаващата тенденция за значителен напредък, демонстриран от Румъния в 
много области. 
Съветът по общи въпроси на Европейския съюз прие своите заключения по Механизма за сътрудничество и проверка за България и 
Румъния. Както всяка година 28-те страни членки приветстваха 
докладите на ЕК по Механизма. "Съветът оценява високо Комиси-
ята за нейната работа, за следваната методология, и изцяло спо-
деля обективния и балансиран анализ и препоръки, които докла-
дите съдържат", са казва в становището на Съвета. Заключенията 
подчертават, че България трябва да фокусира усилията си, за да 
премахне съмненията по отношение на политическо влияние вър-
ху съдебната система, и приветстват продължаващата тенденция 
за значителен напредък, демонстриран от Румъния в много облас-
ти. 
"България трябва да консолидира и засили своята обща полити-
ческа решимост, за да проведе реформи и да постигне осезаем 
напредък чрез засилване и гарантиране на независимостта, отчет-
ността и почтеността на съдебната власт, да проведе реформата 
в съдебната система, включително независим анализ на прокуратурата, като се вземат предвид и мерките за реформи, които вече 
са приложени. (…) Борбата с корупцията, особено на високо равнище, е необходимо да бъде засилена, да води до конкретни и ус-
тойчиви резултати, включително чрез подобряване на прозрачността на процедурите за държавни поръчки. Спешен приоритет тряб-
ва да бъде приемането на нов антикорупционен закон, който консолидира намеренията, изложени в антикорупционната стратегия. 
Това включва бързото създаване на достатъчно добре финансирано, обединено антикорупционно звено със силен независим ман-
дат да се бори с корупцията на високо ниво. По отношение на борбата с организираната престъпност трябва да се ускорят усилията 
особено чрез подобряване на професионализма в налагането на закона, и устойчиви, ефективни и успешни разследвания, които да 
са последвани от разубеждаващи санкции, включително в сътрудничество с другите страни членки на ЕС, където това е необходи-
мо." 
Пълният текст на заключението може да бъде намерен тук: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/15-
conclusions-cooperation-and-verification-mechanism/ 
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