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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

БРЮКСЕЛ, 01/09/2011

ОБЩ БЮДЖЕТ — ФИНАНСОВА ГОДИНА 2011
РАЗДЕЛ ІІІ — „КОМИСИЯ“, ДЯЛОВЕ 18, 40

ТРАНСФЕР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ 
№ DEC 32/2011

EUR

ПРОИЗХОД НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

ОТ ГЛАВА — 40 02 РЕЗЕРВИ ЗА ФИНАНСОВИ НАМЕСИ
СТАТИЯ 40 02 41 - 40 02 41 Диференцирани бюджетни кредити Поети 

задължения - 425 000
Плащания - 425 000

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

КЪМ ГЛАВА — 1805 Сигурност и опазване на свободите
ПОЗИЦИЯ — 18 05 05 01 Европейски полицейски колеж — вноска по дялове 1 и 2 Поети 

задължения  425 000
Плащания  425 000
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ВЪВЕДЕНИЕ

Обосновка за освобождаване на резерва за бюджетните кредити за Европейския 
полицейски колеж (ЕПК) в общия бюджет на ЕС за 2011 г.

Резолюциите на Европейския парламент по освобождаване от отговорност за 2008 г. включват две 
препоръки за ЕПК.

Първата препоръка се отнася до възможността ЕПК да бъде прикрепен към Европол. Подобна 
препоръка бе включена в резолюцията за освобождаване от отговорност за 2009 г.

Комисията предложи образователната функция на ЕПК да бъде прехвърлена към Европол в рамките 
на Стокхолмската програма. Предложението обаче беше отхвърлено от държавите-членки.

Сливането на агенциите може да предостави потенциални предимства като по-ниски разходи, по-
голяма ефективност и по-силно управление. Такава хипотеза обаче трябва да се изпита чрез оценка 
на въздействието и анализ. ЕПК беше наскоро оценен1 от външен оценител, който препоръча мерки 
по отношение на структурата на агенцията и работните практики. Препоръките включват също така и 
преразглеждане на решението на Съвета. На тази основа ГД „Вътрешни работи“ започва 
процедурата за предварително проучване за оценка на функционирането и управлението на 
агенцията, което ще доведе до доклад за оценка на въздействието относно възможните бъдещи 
изменения на Решение 2005/681/ПВР на Съвета.

Втората препоръка изисква незабавно предоставяне на констатациите от последното разследване на 
ОЛАФ на органа, отговарящ за освобождаване от отговорност.

OLAF приключи разследването си в ЕПК през декември 2009 г. и изпрати констатациите си на 
органите на Обединеното кралство за реакция. На 12 юли 2010 г. служители на OLAF дадоха устна 
информация на Комисията за бюджетен контрол към Европейския парламент по време на 
процедурата по освобождаване от отговорност за 2008 г.

Въз основа на гореизложеното и двете препоръки за ЕПК са изпълнени.

За информация на бюджетния орган се потвърждава, че бяха предприети няколко корективни мерки, 
за да се преодолее предишната незадоволителна ситуация в ЕПК. А именно:

- През август 2009 г. — назначаване на ръководител на отдел „Администрация“ (за 
координация с ГД „Вътрешни работи“, особено за бюджетните въпроси) и ръководител на
програма (отговорен за изпълнението на политиката). През февруари 2010 г. — приемане на 
новите финансови правила от Управителния съвет.

- В момента се разработват показатели за изпълнение, за да се улесни проследяването и 
оценката на основната дейност на ЕПК както в качествен, така и в количествен аспект.

- След промяната на управлението в началото на 2010 г. ЕПК започна нова обещаваща фаза.
Службата за вътрешен одит наскоро издаде доклад, който съдържа преглед на одитните 
дейности, извършени през 2010 г. в Европейския полицейски колеж (ЕПК). Заключенията са 
добри и потвърждават заключенията на Сметната палата след втория кръг на нейния одит 
през май. Не са направени никакви значителни отрицателни констатации, засягащи 
законосъобразността и редовността. Ще бъде създадена комисия за вътрешен одит.

С това ще бъде предоставена информацията, поискана от Европейския парламент, относно 
последващите мерки във връзка с неговото решение и резолюция за освобождаване от отговорност 
за 2008 г. В съответствие с това Комисията счита, че условията за освобождаване на бюджетните 
кредити за ЕПК от резерва са изцяло изпълнени и следователно изисква освобождаването на 
резерва.

                                                  
1 В съответствие с член 21, параграф 3, от Решение 2005/681/ПВР на Съвета за създаване на Европейски 
полицейски колеж.
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I. УВЕЛИЧЕНИЕ

a) Бюджетен ред

18 05 05 01 — Европейски полицейски колеж — вноска по дялове 1 и 2

б) Цифри към 22.7.2011 г.
Поети 

задължения
Плащания

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

3 502 000 3 502 000

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

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

3 502 000 3 502 000

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 3 502 000 1 805 000

5. Неусвоена/налична сума (3—4) 0 1 697 000
6. Нужди до края на финансовата година 425 000 2 122 000

7. Предложено увеличение 425 000 425 000

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

12,14% 12,14%

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 22.7.2011 г. 0 0
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] n/a n/a

г) Подробни основания за увеличението

Вж. въведението.
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II. НАМАЛЕНИЕ

a) Бюджетен ред

40 02 — РЕЗЕРВИ ЗА ФИНАНСОВИ НАМЕСИ — Позиция 18 05 05 01
— Европейски полицейски колеж — вноска по дялове 1 и 2

б) Цифри към 4.8.2011 г.
Поети 

задължения
Плащания

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

425 000 425 000

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

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

425 000 425 000

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 0 0

5. Неусвоена/налична сума (3—4) 425 000 425 000
6. Нужди до края на финансовата година (*) 0 0

7. Предложено намаление 425 000 425 000

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

n/a n/a

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

(*) Не се отнася за бюджетни редове за провизии или 
резерви

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 4.8.2011 г. 0 0
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] n/a n/a

г) Подробни основания за трансфера

Вж. въведението.


