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КРАТКА ОБОСНОВКА

Общността предоставя финансова помощ на Литва, Словакия и България, за да 
подкрепи усилията за осъществяване на поетото от тях задължение за затваряне на 
ядрени реактори от първо поколение. Помощта за България се управляваше от 
Договора за присъединяване и трябваше да приключи през 2009 г., докато помощта за 
Литва и Словакия продължава до 2013 г. По времето на преговорите за 
многогодишната финансова рамка България все още не беше държава-членка на ЕС и 
освен това решението й за демонтаж беше взето сравнително късно. По тази причина в 
МФР за 2007–2013 г. не бяха включени средства за финансиране след 2009 г. 

Финансовата помощ, предоставена до 2009 г., беше насочена основно към 
подготвителните работи за извеждането от експлоатация. Предложението за следващия 
период е да се удължи помощта за България, за да се подпомага и осигурява безопасна 
поддръжка и извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ в 
съответствие с предварително одобрен план. В предложението са включени също така 
допълнителни мерки за смекчаване на отрицателните последици в енергийния сектор. 
Необходимата финансова помощ от Общността е общо 300 милиона евро за периода 
2010–2013 г. Помощта ще продължи да се предоставя под формата на финансови 
вноски от страна на Общността в Международния фонд за подпомагане на извеждането 
от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“, управляван от ЕБВР.

Комисията представи предложението си за продължаването на помощта за извеждане 
от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ през октомври 2009 г., в средата на бюджетната 
процедура за 2010 г. Бюджетното предложение за 2010 г. беше включено в писмо № 2 
за внасяне на корекции. Предвид късното представяне, предложението изправи 
бюджетния орган пред съществено предизвикателство, тъй като необходимите 
бюджетни средства за извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“, трябва да 
бъдат включени във функция 1а, също както Европейският план за възстановяване, 
който се нуждаеше от финансиране през 2010 г. в размер на почти 2 милиарда евро. 
След като бяха отчетени политическите ангажименти, поети по време на преговорите за 
присъединяване, както и неоспоримата необходимост да се гарантира безопасно 
извеждане от експлоатация на остаряла ядрена технология, беше счетено за 
необходимо да се осигури финансиране за АЕЦ „Козлодуй“. В крайна сметка 
бюджетните средства, необходими през 2010 г., в размер на 75 милиона евро бяха 
предоставени чрез мобилизиране на инструмента за гъвкавост.

Останалите средства, 225 милиона евро за периода 2011–2013 г., следва по принцип да 
се осигурят в рамките на функция 1а. Комисията включи необходимите суми във 
финансовото планиране за този период. Заедно с другите предвидени промени, 
резервът във функция 1а бързо намалява и се приближава до 34 милиона през 2012 г. 
Резервът ще бъде малко по-голям през 2011 и 2013 г. В законодателната финансова 
обосновка, приложена към предложението, Комисията признава, че предложението 
може да изисква прилагането на разпоредбите на МИС. Съгласно точка 38 от 
въпросното споразумение поради факта, че тази програма не е предмет на процедурата 
на съвместно вземане на решения, финансовата референция, която Съветът може да 
пожелае да включи, няма да засегне правомощията на бюджетния орган. По тази 
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причина сумите ще се определят в рамките на годишната бюджетна процедура. Като се 
вземе предвид ограниченият резерв и евентуални бъдещи потребности, ще бъде важно 
да се обмисли предварително или, в случай че не бъде намерено дългосрочно решение, 
по време на всяка бюджетна процедура, кой би бил най-добрият източник на 
финансиране за АЕЦ „Козлодуй“.

В момента на предаване на проектостановището докладчикът все още не е направила 
окончателен избор относно най-подходящото решение, което да бъде представено във 
връзка с финансовата съвместимост на предложението на Комисията. По тази причина 
тя предлага две възможности:

- възможност А (представена в изменение 1) потвърждава финансовата съвместимост 
на предложението;
- възможност Б (представена в изменение 2) потвърждава финансовата несъвместимост 
на предложението.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1а. счита, че предложението за 
регламент на Съвета е съвместимо с 
тавана на подфункция 1а от 
многогодишната финансова рамка за 
2007–2013 г., но оставащият резерв по 
подфункция 1а за периода 2011–2013 г. 
е изключително ограничен; 
подчертава, че финансирането на 
нови дейности не трябва да 
застрашава съществуващи програми 
и инициативи по подфункция 1а;

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)
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Проект на законодателна резолюция Изменение

1 б. предвид това призовава за 
представянето на многогодишна 
стратегия за програмата за 
извеждане от експлоатация на АЕЦ 
„Козлодуй“, както и за други 
политически приоритети по 
подфункция 1а в контекста на 
междинния преглед на текущата 
МФР, придружена от конкретни 
предложения за корекции и преглед 
преди края на първото тримесечие на 
2010 г., като се използват всички 
механизми съгласно 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление (МИС от 17 май 2006 г.), и 
по-специално механизмите, посочени 
в точки 21–23 от него;

Изменение 3

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 в (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1в. подчертава, че годишната сума за 
програмата за извеждане от 
експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ ще 
бъде определена в рамките на 
годишната бюджетна процедура в 
съответствие с разпоредбите на 
точка 38 от МИС от 17 май 2006 г.;
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Референтната финансова сума за 
изпълнението на програма „Козлодуй“ 
за периода от 1 януари 2010 г. до 31 
декември 2013 г. е 300 милиона EUR.

1. Референтната финансова сума по 
смисъла на точка 38 от МИС от 17 
май 2006 г., необходима за 
изпълнението на програма „Козлодуй“ 
за периода от 1 януари 2010 г. до 31 
декември 2013 г. е 300 милиона EUR
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