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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

БРЮКСЕЛ, 13/09/2011 r.

ОБЩ БЮДЖЕТ — ФИНАНСОВА ГОДИНА 2011
РАЗДЕЛ ІІІ — „КОМИСИЯ“, ДЯЛОВЕ 04, 13

ТРАНСФЕР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ № DEC 33/2011

EUR

ПРОИЗХОД НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

ОТ ГЛАВА – 0402 Европейски социален фонд
СТАТИЯ - 04 02 17 Европейски социален фонд (ЕСФ) - Сближаване Поети задължения - 42 143 019

СТАТИЯ 04 02 19 — Европейски социален фонд (ЕСФ) — регионална 
конкурентоспособност и заетост Поети задължения - 93 013

ОТ ГЛАВА — 1304 Кохезионен фонд
СТАТИЯ — 13 04 02 Кохезионен фонд Поети задължения - 51 309 830

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

КЪМ ГЛАВА — 1303 Европейски фонд за регионално развитие и други регионални 
дейности
СТАТИЯ — 13 03 16 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) —
конвергенция Поети задължения  91 736 412

КЪМ СТАТИЯ 13 03 18 — Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) —
регионална конкурентоспособност и трудова заетост Поети задължения  1 809 450
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I. УВЕЛИЧЕНИЕ

I.A

a) Бюджетен ред

13 03 16 — Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — конвергенция

б) Цифри към 22.8.2011 г.
Поети задължения

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

23 657 525 715

1Б. Бюджетни кредити в бюджета (ЕАСТ) 0
2. Трансфери -6 391 165

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

23 651 134 550

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 23 290 891 979

5. Неусвоена/налична сума (3—4) 360 242 571
6. Нужди до края на финансовата година 451 978 983

7. Предложено увеличение 91 736 412

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

0,39%

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

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

1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината 0 
2. Бюджетни кредити, налични на 22.8.2011 г. 0 
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] n/a

г) Подробни основания за увеличението

При изготвянето на бюджета за 2011 г. разпределянето на корекциите по силата на член 17 от 
Междуинституционалното споразумение не беше известно с точност и затова бяха използвани 
приблизителни цифри. Понастоящем, след като е известен точният размер на отпуснатите средства 
за отделните фондове и цели в резултат от коригирането на оперативните програми, предложено от 
съответните държави-членки, е необходимо да бъдат прехвърлени бюджетните кредити от 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие.
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I.Б

a) Бюджетен ред

13 03 18 — Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — регионална 
конкурентоспособност и трудова заетост

б) Цифри към 22.8.2011 г.
Поети задължения

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

3 879 856 497

1Б. Бюджетни кредити в бюджета (ЕАСТ) 0
2. Трансфери 485 331

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

3 880 341 828

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 3 880 341 828

5. Неусвоена/налична сума (3—4) 0
6. Нужди до края на финансовата година 1 809 450

7. Предложено увеличение 1 809 450

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

0,05%

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

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

1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината 0 
2. Бюджетни кредити, налични на 22.8.2011 г. 0 
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] n/a

г) Подробни основания за увеличението

При изготвянето на бюджета за 2011 г. разпределянето на корекциите по силата на член 17 от 
Междуинституционалното споразумение не беше известно с точност и затова бяха използвани 
приблизителни цифри. Понастоящем, след като е известен точният размер на отпуснатите средства 
за отделните фондове и цели в резултат от коригирането на оперативните програми, предложено от 
съответните държави-членки, е необходимо да бъдат прехвърлени бюджетните кредити от 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие.
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II. НАМАЛЕНИЕ

II.А

a) Бюджетен ред

04 02 17 – Европейски социален фонд (ЕСФ) - Сближаване

б) Цифри към 22.8.2011 г.
Поети задължения

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

7 748 847 361

1Б. Бюджетни кредити в бюджета (ЕАСТ) 0
2. Трансфери 6 391 165

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

7 755 238 526

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 7 648 626 265

5. Неусвоена/налична сума (3—4) 106 612 261
6. Нужди до края на финансовата година 64 469 242

7. Предложено намаление 42 143 019

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

0,54%

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

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

1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината 0 
2. Бюджетни кредити, налични на 22.8.2011 г. 0 
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] n/a

г) Подробни основания за трансфера

При изготвянето на бюджета за 2011 г. разпределянето на корекциите по силата на член 17 от 
Междуинституционалното споразумение не беше известно с точност и затова бяха използвани 
приблизителни цифри. Понастоящем, след като е известен точният размер на отпуснатите средства 
за отделните фондове и цели в резултат от коригирането на оперативните програми, предложено от 
съответните държави-членки, е необходимо да бъдат прехвърлени бюджетните кредити от 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие.



BG 5 BG

II.Б

a) Бюджетен ред

04 02 19 – Европейски социален фонд (ЕСФ) – Регионална конкурентоспособност и 
трудова заетост

б) Цифри към 22.8.2011 г.
Поети задължения

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

3 204 966 611

1Б. Бюджетни кредити в бюджета (ЕАСТ) 0
2. Трансфери -485 331

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

3 204 481 280

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 3 204 388 267

5. Неусвоена/налична сума (3—4) 93 013
6. Нужди до края на финансовата година 0

7. Предложено намаление 93 013

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

0,00%

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

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

1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината 0 
2. Бюджетни кредити, налични на 22.8.2011 г. 0 
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] n/a

г) Подробни основания за трансфера

При изготвянето на бюджета за 2011 г. разпределянето на корекциите по силата на член 17 от 
Междуинституционалното споразумение не беше известно с точност и затова бяха използвани 
приблизителни цифри. Понастоящем, след като е известен точният размер на отпуснатите средства 
за отделните фондове и цели в резултат от коригирането на оперативните програми, предложено от 
съответните държави-членки, е необходимо да бъдат прехвърлени бюджетните кредити от 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие.
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II.В

a) Бюджетен ред

13 04 02 — Кохезионен фонд

б) Цифри към 22.8.2011 г.
Поети задължения

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

11 073 646 193

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

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

11 073 646 193

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 10 947 829 459

5. Неусвоена/налична сума (3—4) 125 816 734
6. Нужди до края на финансовата година 74 506 904

7. Предложено намаление 51 309 830

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

0,46%

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

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

1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината 0 
2. Бюджетни кредити, налични на 22.8.2011 г. 0 
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] n/a

г) Подробни основания за трансфера

При изготвянето на бюджета за 2011 г. разпределянето на корекциите по силата на член 17 от 
Междуинституционалното споразумение не беше известно с точност и затова бяха използвани 
приблизителни цифри. Понастоящем, след като е известен точният размер на отпуснатите средства 
за отделните фондове и цели в резултат от коригирането на оперативните програми, предложено от 
съответните държави-членки, е необходимо да бъдат прехвърлени бюджетните кредити от 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие.


