
BG 1 BG

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

БРЮКСЕЛ, 21/01/2011

ОБЩ БЮДЖЕТ — ФИНАНСОВА ГОДИНА 2011
РАЗДЕЛ ІІІ — „КОМИСИЯ“, ДЯЛОВЕ 26, 30, 31

ТРАНСФЕР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ № DEC 03/2011

EUR

ПРОИЗХОД НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

ОТ ГЛАВА — 3001 Административни разходи в област на политиката „Пенсии и 
свързани с тях разходи“
ПОЗИЦИЯ 30 01 15 01 — Пенсии, обезщетения за инвалидност и обезщетения при 
прекратяване на трудово правоотношение Едногодишни - 4 815 760

ОТ ГЛАВА – 3101 Административни разходи в област на политиката „Езикови служби“
ПОЗИЦИЯ — 31 01 07 01 Разходи за писмени преводи Едногодишни - 1 500 000

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

КЪМ ГЛАВА — 2601 Административни разходи на област на политиката 
„Администрация на Комисията“
ПОЗИЦИЯ 26 01 50 07 — Щети Едногодишни  6 315 760
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ВЪВЕДЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ ЗА SYSTRAN – 26 01 50 07 ЩЕТИ

На 16 декември 2010 г. Общият съд (Съдът) отсъди, че Комисията е действала неправомерно при 
разработването на софтуера за машинен превод Systran Unix на ЕК, която се използва за превод в 
Комисията.  За разработването е бил необходим достъп до защитени с авторски права части на 
софтуера. Съгласието на притежателя на авторските права обаче не е било получено преди да 
започне разработването.

Въз основа на това решение Съдът разпоредби Комисията да плати на SYSTRAN SA обезщетение за 
нанесени щети в размер на 12 001 000 EUR.  Решението на Съда е неотменимо и всяко забавяне на 
плащането на тази сума ще доведе до натрупване на лихви за забава.

Наложената от Съда глоба ще бъде изплатена със средства от бюджетен ред 26 01 50 07 Щети, за 
който разпределените бюджетни средства възлизат едва на 150 000 EUR.  Затова за този бюджетен 
ред следва да бъдат отпуснати допълнителни средства за покриването на размера на глобата.

Комисията се постара максимално да покрие размера на глобата, наложена от Съда, със средства от 
бюджета за 2010 година.  В резултат на това в края на 2010 г. за този бюджетен ред беше отпусната 
сума от 5 685 240 EUR чрез вътрешно преразпределение, която ще бъде изплатена в началото на 
2011 г.

Остатъкът от допълнителните средства за бюджетен ред 26 01 50 07 Щети в размер на 
6 315 760 EUR може да бъде покрита единствено със средства от бюджета за 2011 г.  На този ранен 
етап от годината Комисията не е в състояние да предвиди сума в рамките на изпълнението на 
бюджета за 2011 г., тъй като за глава 5 Административни разходи бюджетът е ограничен.  Въпреки 
това Комисията предлага да покрие тази сума със съществуващите бюджетни средства от следните 
два бюджетни реда:  

a) 1 500 000 EUR от бюджетен ред Разходи за писмени преводи (31 01 07 01)

Преразпределяне на 1 500 000 EUR от бюджетен ред за външни преводи.

б) 4 815 760 EUR от бюджетен ред Пенсии (30 01 15 01) – Пенсии, обезщетения за инвалидност и 
обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение.

Комисията предлага да отпусне оставащите 4 815 760 EUR от бюджетен ред Пенсии, обезщетения за 
инвалидност и обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение предвид това, че все още 
не е сигурно каква ще бъде точната сума, която ще бъде изплатена в края на годината.
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I. УВЕЛИЧЕНИЕ

a) Бюджетен ред

26 01 50 07 — Щети

б) Цифри към 10.1.2011 г.
Едногодишни

1A. Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + 
коригиращ бюджет)

150 000

1Б. Бюджетни кредити в бюджета (ЕАСТ) 0
2. Трансфери 0

3. Окончателни бюджетни кредити за финансовата година 
(1А+1Б+2)

150 000

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 50 000

5. Неусвоена/налична сума (3-4) 100 000
6. Нужди до края на финансовата година 6 415 760

7. Предложено увеличение 6 315 760

8. Процент на увеличението спрямо бюджетните кредити в 
бюджета (7/1A)

не е приложимо

9. Процент на увеличенията, натрупани съгласно член 23, 
параграф 1, букви б) и в) от Финансовия регламент, изчислен 
спрямо окончателните бюджетни кредити за годината в 
съответствие с член 17а от Правилата за прилагане

не е приложимо

в) Приходи от възстановени суми (пренесени) (В5)
Едногодишни

1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината 0 
2. Бюджетни кредити, налични на 10.1.2011 г. 0 
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] не е приложимо

г) Подробни основания за увеличението

Вж. въведението.
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II. НАМАЛЕНИЕ

II.А

a) Бюджетен ред

30 01 15 01 — Пенсии, обезщетения за инвалидност и обезщетения при прекратяване на 
трудово правоотношение

б) Цифри към 10.1.2011 г.
Едногодишни

1A. Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + 
коригиращ бюджет)

1 182 667 000

1Б. Бюджетни кредити в бюджета (ЕАСТ) 0
2. Трансфери 0

3. Окончателни бюджетни кредити за финансовата година 
(1А+1Б+2)

1 182 667 000

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 0

5. Неусвоена/налична сума (3-4) 1 182 667 000
6. Нужди до края на финансовата година 1 177 851 240

7. Предложено намаление 4 815 760

8. Процент на намалението спрямо бюджетните кредити в 
бюджета (7/1A)

0,41%

9. Процент на намаленията, натрупани съгласно член 23, 
параграф 1, букви б) и в) от Финансовия регламент, 
изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за 
годината в съответствие с член 17а от Правилата за 
прилагане

не е приложимо

в) Приходи от възстановени суми (пренесени) (В5)
Едногодишни

1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината 0 
2. Бюджетни кредити, налични на 10.1.2011 г. 0 
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] не е приложимо

г) Подробни основания за трансфера

Вж. въведението.
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II.Б

a) Бюджетен ред

31 01 07 01 — Разходи за писмени преводи

б) Цифри към 10.1.2011 г.
Едногодишни

1A. Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + 
коригиращ бюджет)

14 250 000

1Б. Бюджетни кредити в бюджета (ЕАСТ) 0
2. Трансфери 0

3. Окончателни бюджетни кредити за финансовата година 
(1А+1Б+2)

14 250 000

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 3 528 354

5. Неусвоена/налична сума (3-4) 10 721 646
6. Нужди до края на финансовата година 9 221 646

7. Предложено намаление 1 500 000

8. Процент на намалението спрямо бюджетните кредити в 
бюджета (7/1A)

10,53%

9. Процент на намаленията, натрупани съгласно член 23, 
параграф 1, букви б) и в) от Финансовия регламент, 
изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за 
годината в съответствие с член 17а от Правилата за 
прилагане

не е приложимо

в) Приходи от възстановени суми (пренесени) (В5)
Едногодишни

1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината 0 
2. Бюджетни кредити, налични на 10.1.2011 г. 0 
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] не е приложимо

г) Подробни основания за трансфера

Вж. въведението.


