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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

БРЮКСЕЛ, 26/08/2011 r.

ОБЩ БЮДЖЕТ — ФИНАНСОВА ГОДИНА 2011
РАЗДЕЛ ІІІ – „КОМИСИЯ“, ДЯЛОВЕ 09, 12

ТРАНСФЕР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ № DEC 23/2011

EUR

ПРОИЗХОД НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

ОТ ГЛАВА - 0902 Регулаторна рамка за Програмата в областта на 
информационните технологии
Статия - 09 02 01 Определяне и изпълнение на политиката на ЕС в областта на 
електронната комуникация Поети задължения - 1 630 000

Плащания - 1 308 716

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

КЪМ ГЛАВА -1202 Политика за вътрешния пазар
СТАТИЯ - 12 02 01 Осъществяване и развитие на вътрешния пазар Поети задължения  1 630 000

Плащания  1 308 716
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I. УВЕЛИЧЕНИЕ

a) Бюджетен ред

12 02 01 - Осъществяване и развитие на вътрешния пазар

б) Цифри към 10.6.2011 г.
Поети 

задължения
Плащания

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

8 400 000 7 903 086

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

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

8 400 000 7 903 086

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 3 713 897 3 753 966

5. Неусвоена/налична сума (3—4) 4 686 103 4 149 120
6. Нужди до края на финансовата година 6 316 103 5 457 836

7. Предложено увеличение 1 630 000 1 308 716

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

19,40% 16,56%

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

n/a n/a

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

задължения
Плащания

1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината 0 0
2. Бюджетни кредити, налични на 10.6.2011 г. 0 0
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] n/a n/a

г) Подробни основания за увеличението

Допълнителните поискани бюджетни кредити са необходими с цел да се покрият разходите за мерки, 
които допринасят за окончателното оформяне на вътрешния пазар за услуги и неговата дейност и 
развитие в съответствие с Директивата за услугите (2006/123/ЕО). В частност увеличението ще 
подкрепи мерките за гарантиране на оперативната съвместимост на ИТ системите и 
комуникационните мрежи, използвани в държавите-членки, с оглед на това дейността на вътрешния 
пазар да стане по-ефективна, като се подпомогне потенциалът за растеж на сектора на услугите и се 
гарантира. че гражданите и бизнесът са в състояние да получат достъп до най-всеобхватните права и 
възможности, получени в резултат на отварянето и задълбочаването на вътрешния пазар за услуги.
Ще бъде финансирано следното действие:

- Проучване за трансграничния достъп/достъпа на МСП до електронни процедури за 
обществени поръчки. Този договор за услуги ще се състои от симулация на опита на 
трансгранични доставчици и МСП в участие в процедури за обществени поръчки онлайн. Целта е 
да се идентифицират и анализират срещнатите трудности и най-добрите практики при дизайна на 
електронните процедури за достъп. Проектобюджет: 400 000 EUR.
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- Проучване поведението за ценообразуването на пощенските оператори и неговото 
въздействие върху потребителите не пощенски услуги. Проучването ще предостави оценка на 
регулаторните инструменти, които са налице за надзор над ценообразуването на операторите със 
значително пазарно присъствие. Това ценообразуване, при липсата на подходяща реакция от 
страна на националните регулаторни органи, може да има отрицателно въздействие върху 
потребителите. Трябва да бъдат прегледани ограниченията на цените в широкия микс от 
комуникации, както и в контекста на съответните логистични нужди. Проучването трябва да 
осигури препоръки относно най-добрите регулаторни принципи за борба с изключващо поведение 
(дъмпингови цени и ограничаване размера на маржовете), както и със злоупотреба с господстващо 
положение (ценова дискриминация). Проектобюджет: 380 000 EUR.

- Оценка на директивите относно адвокатската дейност. Целта на предложеното проучване е 
тристранна:
i) да се оцени степента, до която директивите са допринесли за интеграцията на вътрешния пазар 
за правни услуги и юридическата професия;
ii) да се осигури систематичен преглед на реформите на регулаторните рамки за юридическата 
професия в държавите-членки, да се прегледа техния ефект върху пазара на правни услуги и се 
идентифицират всички области, в които може да има нужда директивите да бъдат адаптирани към 
променящата се действителност на място; както и
iii) да се прегледа взаимовръзката между директивите и приетото наскоро законодателство на ЕС, 
включително Директивата за услугите, Директивата за електронната търговия и различните 
инструменти в областта на свободата, правосъдието и сигурността. Ако е уместно, проучването 
ще изведе на преден план препоръки за възможна реформа на правната рамка. Проектобюджет:
500 000 EUR.

- Проучване осъществимостта на защитата на географските указания за неселскостопански 
продукти на вътрешния пазар. Това проучване е последващо действие по Съобщението 
„Европейска стратегия за правата върху индустриална собственост“ от 2008 г., в което Комисията 
съобщи, че тя ще оцени осъществимостта на защитата на географските указания (ГУ) за 
неселскостопански продукти. Като се има предвид сегашната фрагментация и липсата на защита 
на ГУ за неселскостопански продукти в редица държави-членки, няма осигурени равни условия в 
рамките на ЕС. Това негативно влияе на функционирането на вътрешния пазар. Проучването има 
за цел да осигури на Комисията анализ на съществуващите правни рамки в държавите-членки и 
задълбочена оценка на нуждите на заинтересованите страни, на икономическото въздействие и 
правната осъществимост на режима на защита на ГУ за неселскостопанските продукти на ниво 
ЕС. Проектобюджет: 350 000 EUR.

Предложеното увеличение на бюджетните кредити за плащания е необходимо, за да бъдат 
изпълнени договорните задължения.



BG 4 BG

II. НАМАЛЕНИЕ

a) Бюджетен ред

09 02 01 - Определяне и изпълнение на политиката на ЕС в областта на електронната 
комуникация

б) Цифри към 10.6.2011 г.
Поети 

задължения
Плащания

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

4 000 000 3 808 716

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

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

4 000 000 3 808 716

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 402 225 1 560 306

5. Неусвоена/налична сума (3—4) 3 597 775 2 248 410
6. Нужди до края на финансовата година 1 967 775 939 694

7. Предложено намаление 1 630 000 1 308 716

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

40,75% 34,36%

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

n/a n/a

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

задължения
Плащания

1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината 0 0
2. Бюджетни кредити, налични на 10.6.2011 г. 0 0
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] n/a n/a

г) Подробни основания за трансфера

В хода на бюджетната процедура за 2011 г. бюджетните кредити по тази бюджетен ред бяха 
увеличени от бюджетния орган с оглед подкрепа на мерки за гарантиране оперативната 
съвместимост на ИТ системите и комуникационните мрежи, използвани в държавите-членки, както и 
да се подкрепи оформянето на вътрешния пазар за услуги, в съответствие с Директивата за услугите 
(2006/123/ЕО).

В миналото няколко проекта, които бяха директно свързани с прилагането на Директивата за 
услугите, са били финансирани от бюджета на ЕС от Дял 12 – „Вътрешен пазар“, и по-специално от 
бюджетна статия 12 02 01 – „Осъществяване и развитие на вътрешния пазар“. Следователно 
съгласно принципа на специфичност на разходите е за предпочитане дейности, при които се прилага 
реализацията на вътрешния пазар на услуги, да продължават да бъдат финансирани по същата 
бюджетна статия от дял 12.

Следователно се предлага да се прехвърлят 1,63 млн. EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
към гореспоменатата бюджетна статия. В същото време се предлага тези бюджетни кредити за 
плащания, които не могат да бъдат усвоени по настоящите и бъдещи правни задължения по статия 
09 02 01, да се прехвърлят в същата статия 12 02 01, за да се позволи едно безпроблемно прилагане 
през 2011 г.


