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I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 25 юли 2011 г. Съветът прие позицията си по проектобюджета на Европейския съюз 

за 2012 г., чиито елементи се съдържат в настоящия обяснителен меморандум.

Първото техническо приложение, поместено в допълнения 1—3 към настоящия 

обяснителен меморандум, съдържа разбивка по функции на „общите разходи“ от 

финансовата рамка, както и съответните подробни стойности за всяка институция и 

област на политиката.

Второто техническо приложение, поместено в допълнение 4 към настоящия 

обяснителен меморандум, съдържа измененията по отношение на забележките.
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФИНАНСОВАТА 2012 ГОДИНА

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално 

член 314, параграф 3 от него, във връзка с Договора за създаването на Европейската общност 

за атомна енергия и по-специално член 106а от него,

като има предвид, че

1. на 26 май 2011 г. Комисията представи предложение, съдържащо проектобюджета за 

финансовата 2012 година1,

2. Съветът разгледа предложението на Комисията, с цел да установи позиция, която за 

приходната част е в съответствие с Решение 2007/436/EО, Евратом на Съвета от 7 юни 

2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности 2, а за 

разходната част — с част I от Междуинституционалното споразумение от 17 май 

2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 

дисциплина и доброто финансово управление 3, което при липсата на многогодишна 

финансова рамка, установена в съответствие с член 312 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, представлява приложимият понастоящем 

инструмент за бюджетна дисциплина,

                                               
1 COM(2011) 300.
2 ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
3 ОВ L 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
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РЕШИ:

Член единствен

Позицията на Съвета по проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 

2012 година бе приета от Съвета на 25 юли 2011 г.

Пълният текст на позицията е публикуван за справки и изтегляне в електронен формат на 

уебсайта на Съвета: http://www.consilium.europa.eu/

Съставено в Брюксел на 25 юли 2011 г.

За Съвета

Председател

________________________
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II. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА ПО 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2012 г.

A. Съветът прие позицията си по проектобюджета за 2012 г.

Основните елементи на позицията са, както следва:

ОБЩИ РАЗХОДИ В РЕЗУЛТАТ
ОТ ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА
(милиони EUR — закръглени)

Бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ) 146 245.34

Бюджетни кредити за плащания (БКП) 129 088.04

B. Съгласно приетата от Съвета позиция по проектобюджета за 2012 г. бюджетните 

кредити за поети задължения се увеличават с 2,92 % в сравнение с бюджета за 

2011 г.1, а бюджетните кредити за плащания с 2,02 %.

Общият размер на бюджетните кредити за плащания, предвидени в позицията на 

Съвета по проектобюджета за 2012 г., съответства на 0,98 % от БНД на ЕС2.

                                               
1 Включително коригиращ бюджет № 1 и 2/2011.
2 Въз основа на прогнозата за БНД от май 2011 г.
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C. Обобщение на позицията на Съвета по проектобюджета за 2012 г. по функции от 

финансовата рамка е дадено в следната таблица:

(в EUR)

Позиция на Съвета
(вкл. ПК 1/2012 Разлика с ПБ за 2012 г. (сума)

Разлика с 
бюджет 2011
(вкл. КБ 1)

(%)

Марж под 
съществува-
щия таван

Функция

поети 
задължения плащания поети 

задължения плащания
поети 

задълже
ния

плащ
ания

поети 
задължения

1. УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

1a. Конкурентоспособност за 
растеж и заетост

14 027 701 606 11 434 134 008 -695 899 146 -1 082 000 000 +7.7 -1.3

Европейски фонд за 
приспособяване към 

глобализацията

500 000 000 0 0 -50 000 000 0.0 -100.0

Общо за подфункция 1 а 14 527 701 606 11 434 134 008 -695 899 146 -1 132 000 000 +7.4 -1.7 175 298 394

1б Кохезия за растеж и заетост 52 738 876 141 43 835 523 362 0 -1 299 276 638 +3.4 +5.2 22 123 859

Общо за функция 1 (вкл. 
ЕФПГ)

67 266 577 747 55 269 657 370 -695 899 146 -2 431 276 638 +4.3 +3.7 197 422 253

2. ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

Общо за функция 2 59 612 844 916 57 161 869 007 -545 598 389 -786 507 974 +1.6 +1.4 1 197 155 084

от което свързани с пазара 
разходи и преки помощи

43 644 202 305 43 535 302 025 -535 535 000 -567 535 000 +1.8 +1.7 1 065 987 695

3. ГРАЖДАНСТВО, СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

3a. Свобода, сигурност и 
правосъдие;

1 284 729 471 824 078 421 -55 651 529 -44 255 079 +12.8 +1.3 121 270 529

3б. Гражданство 667 920 000 631 131 400 -15 551 000 -14 528 000 -22.6 -2.5 31 080 000

Общо за функция 3 1 952 649 471 1 455 209 821 -71 202 529 -58 783 079 -2.5 -0.4 152 350 529

4. ЕС КАТО ГЛОБАЛЕН ПАРТНЬОР

Sub-total 4 8 946 769 936 6 993 352 544 -203 573 640 -190 371 789 +5.2 -2.0

Резерв за спешна помощ 258 937 000 0 0 -110 000 000 +2.0 -100.0

Общо за функция 4 9 205 706 936 6 993 352 544 -203 573 640 -300 371 789 +5.1 -3.4 50 230 064

5. АДМИНИСТРАЦИЯ

Общо за функция 5 8 207 559 206 8 207 954 206 -73 730 160 -73 730 160 +0.4 +0.5 546 440 794

ОБЩО ВСИЧКО 146 245 338 276 129 088 042 948 -1 590 003 864 -3 650 669 640 +2.9 +2.02 2 143 598 724

Бюджетни кредити като % от 
БНД:

0.98 %

Подробните резултати са посочени в частите на обяснителния меморандум, които се 

отнасят се до различните раздели и области на политиката в бюджета.
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D. При приемането на позицията си по проектобюджета за 2012 г. Съветът следваше 

редица насоки:

1. В ОБЩ ПЛАН

a) Позицията на Съвета по проектобюджета за 2012 г.:

- надлежно спазва Междуинституционалното споразумение от 

17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто 

финансово управление;

- се вписва в рамките на насоките за бюджета, определени за 

бюджета за 2012 г., в приетите през февруари 2011 г. заключения 

на Съвета1.

б) Особено внимание бе обърнато на следните аспекти:

- да се следва подход, който да доведе до реалистичен и напълно 

балансиран бюджет, съответстващ на бюджетната дисциплина и 

доброто финансово управление. Макар да бяха отчетени вече 

положените от Комисията усилия при изготвянето на 

проектобюджета, бе подчертана необходимостта от допълнителна 

работа;

- да се предостави достатъчно финансиране за различните 

приоритети на Европейския съюз, определяне на бюджетните 

кредити въз основа на степента на изпълнение на бюджета през 

2010 г., предупрежденията за бюджетните прогнози за 2011 г. и 

реалистичния капацитет за усвояване. Този подход бе приложен 

също по отношение на финансирането на административните 

разходи, свързани с оперативните програми, и разходите на 

изпълнителните агенции, отговорни за тяхното управление;

                                               
1 5895/11 FIN 51.
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- да се осигури ограничено и контролирано нарастване на 

бюджетните кредити за плащания спрямо 2011 г. по всички 

функции и подфункции на многогодишната финансова рамка, 

като сумите се коригират съобразно анализа на изпълнението на 

бюджета за 2010 г. и информацията за изпълнението на 

бюджетните прогнози за 2011 г. Този подход следва да се 

разглежда в контекста на бюджетните ограничения, прилагани от 

всички държавите-членки.

Съветът одобри следното изявление относно бюджетните 

кредити за плащания:

„Съветът отправя искане към Комисията да представи 
проект за коригиращ бюджет, в случай че вписаните в 
бюджета за 2012 г. бюджетни кредити за плащания са 
недостатъчни за покриване на разходите по подфункция 1а 
(Конкурентоспособност за растеж и заетост), 
подфункция 1б (Кохезия за растеж и заетост), функция 2 
(Опазване и управление на природните ресурси) и функция 4 
(ЕС като глобален партньор).

Съветът настойчиво приканва Комисията да представи 
най-късно до края на септември 2012 г. актуализирани 
стойности, отразяващи състоянието към момента и 
прогнозите по отношение на бюджетните кредити за 
плащания по подфункция 1б, както и да представи, ако е 
необходимо, проект за коригиращ бюджет единствено с 
тази цел.

Съветът ще излезе с позиция по проекта за коригиращ 
бюджет във възможно най-кратък срок, за да се избегне 
дефицит при бюджетните кредити за плащания.“

- спрямо децентрализираните агенции да се прилага подход, 

сходен с този за административните разходи на институциите 

(вж. точка II.Г.3.д.iii) по-долу);
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- да се оставят достатъчни маржове под таваните на функциите и 

подфункциите на многогодишната финансова рамка, с 

изключение на подфункция 1б, за реагиране при непредвидени 

ситуации, като се спазят в най-голяма степен предложените от 

Комисията суми в бюджетни кредити за поети задължения по 

отношение на програмите, по които решенията се вземат 

съвместно.

2. ВЪВ ВРЪЗКА С ДРУГИ ВЪПРОСИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

a) Номенклатура

Съветът одобри предложената в проектобюджета номенклатура. Беше 

създаден нов бюджетен ред за Европейската година за активен 

живот на възрастните хора и солидарност между поколенията

(2012 г.).

б) Правни основания

Специално внимание бе обърнато на спазването на разпоредбите на 

Междуинституционалното споразумение относно правните основания.

в) Разчети за дейността

Особено внимание бе отделено на разчетите за дейността. Беше 

организирана специална среща със службите на Комисията, с цел да се 

даде възможност за задълбочен диалог с делегациите.
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3. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ОТ ФИНАНСОВАТА РАМКА

По отношение на разходите по различните функции от финансовата рамка 

позицията на Съвета води до:

a) по отношение на разходите за устойчив растеж (функция 1 от 

финансовата рамка):

i) по отношение на разходите за конкурентоспособност за растеж 

и заетост (подфункция 1а от финансовата рамка):

- определяне на размера на бюджетните кредити за поети 

задължения, така че да се постигне общо намаление с 

695,90 млн. евро при поисканите в ПБ бюджетни кредити по 

отношение на редица конкретни бюджетни редове по тази 

функция, от които 45,90 млн. евро в резултат от 

използвания за административните разходи и 

децентрализираните агенции подход.

Оставащото намаление в размер на 650 млн. евро е свързано 

с възможното преразглеждане на многогодишната 

финансова рамка за „ITER“.

Съветът одобри също така следното изявление за ITER:

„Съветът не е включил в позицията си по 
проектобюджета за 2012 г. предложеното 
допълнително финансиране за проекта „ITER“ 
поради евентуалното преразглеждане на 
многогодишната финансова рамка за периода 2007—
2013 г. (МФР) в зависимост от края на 
селскостопанската година 2011 и новата 
информация относно процента на изпълнение.



13110/11 av/II/npb 14
DG G II A BG

Съветът ще преразгледа положението след края на 
селскостопанската година 2011, за да вземе решение 
относно източниците и мащаба на допълнителното 
финансиране. Съветът приканва Комисията, в 
сътрудничество със съвместно предприятие „Ядрен 
синтез за енергия“, да представи до 15 октомври 
2011 г. доклади относно постигнатия напредък при 
изпълнението на плана за ограничаването на 
разходите и икономиите, както и относно 
дейността и управлението на Европейското 
съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на 
термоядрената енергия и на проекта „ITER“ и 
относно изпълнението на планираните дейности в 
рамките на годишния бюджет.

Съветът припомня заключенията си от юли 2010 г., в 
които се посочва, че допълнителните ресурси следва 
да се основават предимно на преразпределение в 
рамките на подфункция 1а на МФР.“

- създаване на бюджетен ред 04 03 15 (Европейска година за 

активен живот на възрастните хора и солидарност 

между поколенията 2012), който да се финансира от 

бюджетен ред 04 03 07 (Анализ, проучвания и по-добра 

информираност за социалното положение, демографските 

данни и семейството);

- фиксиране на размера на бюджетните кредити за субсидии 

за децентрализираните агенции, при което поисканите в ПБ 

бюджетни кредити се намаляват общо с 15,52 млн. евро за 

поети задължения и 17,84 млн. евро за плащания в резултат 

на възприетия спрямо тези агенции подход. Бяха приети 

общо 63 временни длъжности;
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- определяне на размера на бюджетните кредити за плащания, 

така че да се постигне общо намаление с 1 132,00 млн. евро 

на поисканите в ПБ бюджетни кредити, от които 

99,46 млн. евро в областта на конкурентоспособността, 

101,99 млн. евро в областта на транспорта, 563,22 млн. евро 

в областта на научните изследвания, 86 млн. евро в областта 

на образованието и обучението, 147 млн. евро по 

бюджетните редове, свързани с Европейския план за 

икономическо възстановяване, 50 милиона евро по 

бюджетния ред за Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията и 84,33 млн. евро по различни други 

бюджетни редове въз основа на анализ на изпълнението на 

предходния и настоящия бюджет и на реалистичния 

капацитет за усвояване.

Съветът одобри също и изявление относно бюджетните 

кредити за плащания (вж. точка ІІ.Г.1.б по-горе).

- предвижда се маржът, който е на разположение по 

подфункция 1а, да бъде 175,30 млн. евро.

ii) по отношение на разходите за кохезия за растеж и заетост
(подфункция 1б от финансовата рамка)

- приемане на ПБ по отношение на бюджетните кредити за 

поети задължения;

- определяне на размера на бюджетните кредити за плащания, 

така че да се постигне намаление на поисканите в ПБ 

бюджетни кредити общо с 1 299,28 млн. евро, като въпреки 

това те бележат нарастване с 5,2 % спрямо 2011 г.;
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Тази сума представлява намаление на бюджетните кредити 

за плащания, съсредоточени в областта на Европейския 

фонд за регионално развитие (706 млн. евро), Европейския 

социален фонд (394 млн. евро) и Кохезионния фонд 

(199 млн. евро), което представлява корекция въз основа на 

наличната информация.

Съветът одобри също и изявление относно бюджетните 

кредити за плащания (вж. точка ІІ.Г.1.б по-горе).

- предвижда се маржът, който е на разположение по 

подфункция 1 б, да бъде 22,12 млн. евро.

б) по отношение на разходите за опазване и управление на природните 
ресурси (функция 2 от финансовата рамка):

- общо намаление с 545,60 млн. евро на поисканите в ПБ 

бюджетни кредити за поети задължения, от които 

197,94 млн. евро в областта на селското стопанство, 

337,60 млн. евро по бюджетния ред за зануляване на сметки и 

10,06 млн. евро по редица други бюджетни редове въз основа на 

анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет;

- фиксиране на размера на бюджетните кредити за субсидии за 

децентрализираните агенции, при което поисканите в ПБ 

бюджетни кредити се намаляват общо с 1,46 млн. евро за поети 

задължения и 2,67 млн. евро за плащания в резултат на 

възприетия спрямо тези агенции подход. По отношение на 

исканията за персонал бяха приети 4 временни длъжности;
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- определяне на размера на бюджетните кредити за плащания, при 

което поисканите в ПБ бюджетни кредити се намаляват общо с 

786,51 млн. евро, от които 229,93 млн. евро в областта на 

селското стопанство, 337,60 млн. евро по бюджетния ред за 

зануляване на сметки, 140 милиона евро за развитие на селските 

райони, 46,50 млн. евро за Европейския фонд за рибарство и 

32,48 млн. евро по други бюджетни редове, въз основа на 

изпълнението на предходния и настоящия бюджет.

Възможно е тези суми, изчислени въз основа на изпълнението на 

предходния бюджет и на наличната информация, да бъдат 

преразгледани в светлината на писмото за внасяне на корекции, 

предвидено за есента.

Съветът одобри също и изявление относно бюджетните 

кредити за плащания (вж. точка ІІ.Г.1.б по-горе).

- предвижда се маржът, който е на разположение по функция 2, да 

бъде 1 197,16 млн. евро.

в) по отношение на разходите, свързани с гражданство, свобода, 

сигурност и правосъдие (функция 3 от финансовата рамка):

i) по отношение на разходите за свобода, сигурност и правосъдие

(подфункция 3а от финансовата рамка)

- определяне на размера на бюджетните кредити за поети 

задължения, при което се намаляват общо с 55,65 млн. евро 

поисканите в ПБ бюджетни кредити за поети задължения по 

отношение на редица конкретни бюджетни редове по тази 

функция, въз основа на изпълнението на предходния и 

настоящия бюджет и реалистичния капацитет за усвояване;
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- фиксиране на размера на бюджетните кредити за субсидии 

за децентрализираните агенции, при което поисканите в ПБ 

бюджетни кредити се намаляват общо с 11,55 млн. евро за 

поети задължения и 12,73 млн. евро за плащания в резултат 

на възприетия спрямо тези агенции подход. Бяха приети 

общо 12 временни длъжности;

- определяне на размера на бюджетните кредити за плащания, 

така че да се постигне намаление общо с 44,26 млн. евро на 

поисканите в ПБ бюджетни кредити по редица бюджетни 

редове, въз основа на изпълнението на предходния и 

настоящия бюджет;

- предвижда се маржът, който е на разположение по 

подфункция 3 а, да бъде 121,27 млн. евро.

ii) по отношение на разходите за гражданство (подфункция 3б от 

финансовата рамка)

- определяне на размера на бюджетните кредити за поети 

задължения, при което поисканите в ППБ бюджетни 

кредити се намаляват общо с 15,55 млн. евро по отношение 

на редица конкретни бюджетни редове по тази функция, въз 

основа на изпълнението на предходния и настоящия 

бюджет и на реалистичния капацитет за усвояване;

- фиксиране на размера на бюджетните кредити за субсидии 

за децентрализираните агенции, при което поисканите в ПБ 

бюджетни кредити се намаляват общо с 9,48 млн. евро за 

поети задължения и 6,46 млн. евро за плащания в резултат 

на възприетия спрямо тези агенции подход.
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- определяне на размера на бюджетните кредити за плащания 
посредством целево намаляване на поисканите в ПБ 
бюджетни кредити по редица бюджетни редове общо с 
14,53 млн. евро, въз основа на изпълнението на предходния 
и настоящия бюджет;

- предвижда се маржът, който е на разположение по 
подфункция 3 б, да бъде 31,08 млн. евро.

г) в контекста на разходите, свързани с ЕС като глобален партньор
(функция 4 от финансовата рамка)

- приемане на писмо за внасяне на корекции № 1/2012 г. Това 
писмо се финансира изцяло съгласно сегашния таван по 
функция 4 от допълнителни преразпределения;

- определяне на размера на бюджетните кредити за поети 
задължения, при което поисканите в ПБ бюджетни кредити за 
поети задължения се намаляват общо с 203,57 млн. евро за редица 
конкретни бюджетни редове по тази функция, въз основа на 
изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 
реалистичния капацитет за усвояване;

- фиксиране на размера на бюджетните кредити за субсидии за 
децентрализираните агенции, при което поисканите в ПБ 
бюджетни кредити се намаляват общо с 0,28 млн. евро за поети 
задължения и 0,40 млн. евро за плащания в резултат на 
възприетия спрямо тези агенции подход;

- определяне на размера на бюджетните кредити за плащания, при 
което се намаляват общо с 300,37 млн. евро поисканите в ПБ 
бюджетни кредити, от една страна посредством целево 
намаляване с 190,37 млн. евро на бюджетните кредити по редица 
бюджетни редове въз основа на изпълнението на предходния и 
настоящия бюджет и на реалистичния капацитет за усвояване, и 
от друга страна посредством отхвърляне на предложената в ПБ 
сума от 110 млн. евро във връзка с резерва за спешна помощ.
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Съветът одобри също и изявление относно бюджетните 
кредити за плащания (вж. точка ІІ.Г.1.б по-горе).

- предвижда се маржът, който е на разположение по функция 4, да 
бъде 50,23 млн. евро, с които да се покрият допълнителни нужди 
на по-късен етап.

д) по отношение на административните разходи (функция 5 от 
финансовата рамка)

i) - упражняване на строг контрол върху размера на 
административните разходи на институциите на ЕС в 
съответствие със следвания от държавите членки подход по 
отношение на националните държавни служби;

- определяне на подходящо ниво за административния 
бюджет на всяка институция, като се вземат предвид 
нейната специфика и нейните реални и обосновани 
потребности;

- осъществяване на целеви намаления за всички институции, 
като се вземат предвид изпълнението на предходния и 
настоящия бюджет и реалните потребности;

- увеличаване на стандартните фиксирани удръжки от 
заплатите за повечето институции, като се вземе предвид 
настоящият процент на незаетите работни места;

- отхвърляне на всякакви нови длъжности, поискани от 
институциите, с изключение на част от длъжностите, 
поискани от Европейската служба за външна дейност, която 
е нова институция;

- приемане на поисканите трансформиране, преобразуване и 
повишаване на рангове и трансфери на длъжности.

Този подход доведе до подходящи размери на 
административните разходи, осигуряващи подходящо 
функциониране на институциите. Под тавана на функция 5 от 
многогодишната финансова рамка остана на разположение марж 
от 546,44 млн. евро.
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ii) При разглеждането на административните бюджети Съветът 
насочи вниманието си и към административните разходи, 
свързани с оперативни програми, и към административните 
разходи на изпълнителните агенции. В това отношение бе решено 
да се пристъпи към целеви намаления въз основа на подход, 
подобен на следвания за институциите.

iii) По отношение на децентрализираните агенции Съветът също 
приложи подход, подобен на този към институциите. В резултат 
на това за пълноценно функциониращите агенции не бяха приети 
никакво повишение на бюджетните кредити в сравнение с 2011 г. 
и никакви нови длъжности. По отношение на агенциите, 
натоварени с нови задачи, бяха приети увеличение, ограничено 
до 1,5 % в сравнение с 2011 г. и една трета от поисканите нови 
длъжности. Освен това бе регистрирано създаването на нови 
самофинансиращи се длъжности. За агенциите в начална фаза 
новите длъжности и увеличенията на съответната вноска по 
дялове 1 и 2 бяха ограничени до три четвърти от исканията.

iv) Съветът одобри също така следното изявление за 
административните разходи:

„Съветът подчертава колко е важно да се осигури 
максимална икономическа изгода при административните 
разходи и да се повиши административната ефективност, 
за да се оптимизира използването на ограничените ресурси 
в условията на строгата фискална консолидация, която 
предприемат държавите-членки.

Той изтъква отново колко е важно административните 
разходи да бъдат строго контролирани, главно 
посредством укрепването на междуинституционалното 
сътрудничество, и да се предоставя финансиране само за 
реални потребности. Във връзка с това Съветът приканва 
всички институции и органи да допринасят за 
постигането на тези цели.“

е) по отношение на приходната част, приемане на ПБ след технически 
корекции, произтичащи от внесените в проектобюджета за 2012 г. 
промени в разходната част и в частта за персонала.
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III. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

1. Общите приходи в бюджета на Европейския съюз възлизат на 

129 088 042 948 евро, съответстващи на 0,98 % от брутния национален доход 

(БНД) на ЕС1.

Собствените ресурси, необходими за финансиране на проектобюджета на 

Европейския съюз за 2012 г., представляват 0,97 % от БНД на ЕС — по-малко от 

тавана от 1,23 % от БНД, определен по метода за изчисление съгласно член 3, 

параграф 1 от Решение 2007/436/EО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно 

системата на собствените ресурси на Европейските общности2.

Прогнозите за различните приходи, които зависят от вноски от заплати, и 

свързаните с това консолидирани таблици бяха коригирани в съответствие с 

решенията, взети по исканията за длъжности от различните институции.

Приходите за финансиране съгласно позицията на Съвета по проектобюджета за 

2012 г., са посочени в таблиците по-долу.

(в EUR)

Източник ПБ 2012
Позиция на Съвета

1. Нетна сума от мита и налози върху захарта 19 294 600 000
2. Собствени ресурси на база ДДС при 

унифицирана ставка
14 498 917 425

3. Собствени ресурси на база БНД 93 640 473 321
4. Налични излишъци p.m.
5. Други приходи (дялове 4—9) 1 654 052 202

ОБЩО 129 088 042 948

                                               
1 Въз основа на прогнозата за БНД от май 2011 г.
2 ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
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A. ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити през 2012 финансова година
съгласно член 1 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г.

относно системата на собствените ресурси на Европейските общности

РАЗХОДИ

Описание Бюджет 2012 г. Бюджет 2011 г.1 Промяна 
(в %)

1. Устойчив растеж 55 269 657 370 53 279 897 424 + 3.73
2. Опазване и управление на природните ресурси 57 161 869 007 56 378 918 184 + 1.39
3. Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие 1 455 209 821 1 459 246 345 -0.28
4. ЕС като глобален партньор 6 993 352 544 7 237 527 520 -3.37
5. Администрация 8 207 954 206 8 171 544 289 +0.45

Общо разходи2

129 088 042 948 126 527 133 762 +2.02

ПРИХОДИ

Описание Бюджет 2012 г. Бюджет 2011 г.1 Промяна 
(в %)

Други приходи (дялове 4—9) 1 654 052 202 1 421 368 232 +16.37
Излишък от предходната финансова година (глава 3 0, 
статия 3 0 0) p.m. 4 539 394 283

—

Излишък от собствени ресурси, произтичащ от 
възстановяването на излишъка от Гаранционния фонд за 
външни дейности (глава 3 0, статия 3 0 2) p.m. p.m.

—

Остатък от собствени ресурси, произтичащ от собствени 
ресурси на база ДДС и на база БНП/БНД за предходни години 
(глави 3 1 и 3 2) p.m. p.m.

—

Общо приходи по дялове 3—9 1 654 052 202 5 960 762 515 -72.25
Нетна сума от мита и налози върху захарта (глави 1 1 и 1 2) 19 294 600 000 16 777 100 000 +15.01
Собствен ресурс на база ДДС по унифицираната ставка 
(таблици 1 и 2, глава 1 3) 14 498 917 425 13 786 799 525 +5.17
Остатък за финансиране от допълнителните ресурси 
(собствени ресурси на база БНД, таблица 3, глава 1 4) 93 640 473 321 90 002 471 722 +4.04

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити от 
собствените ресурси, посочени в член 2 от 

Решение 2007/436/ЕО, Евратом3

127 433 990 746 120 566 371 247 +5.70
Общо приходи3 129 088 042 948 126 527 133 762 +2.02

                                               
1 Стойностите в тази графа отговарят на тези в бюджета за 2011 г. (OВ L 68, 15.3.2011 г., 

стр. 1) плюс коригиращ бюджет № 1/2011 и № 2/2011.
2 Член 310, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (предишен член 268 от Договора за създаване на Европейската общност) гласи:
„Приходите и разходите по бюджета трябва да бъдат балансирани“.

3 Собствените ресурси за бюджета за 2012 г. са определени на базата на бюджетните 
прогнози, приети на 151-вото заседание на Консултативния комитет по собствените 
ресурси от 17 май 2011 г.
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ТАБЛИЦА 1

Изчисляване на тавана на хармонизираните бази за данък добавена стойност (ДДС)
съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2007/436/EО, Евратом

1 % от база 
ДДС без таван

1 % от брутния 
национален доход

Таван 
(в %)

1 % от БНД, 
умножен по 
процента на 

тавана

1 % от база 
ДДС с таван1

Държави-
членки с база 
ДДС с таванДържава-членка

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Белгия 1 697 259 000 3 858 487 000  50 1 929 243 500 1 697 259 000
България  180 007 000  393 723 000  50  196 861 500  180 007 000
Чешка република  706 749 000 1 510 798 000  50  755 399 000  706 749 000
Дания  993 674 000 2 543 328 000  50 1 271 664 000  993 674 000
Германия 11 362 785 000 27 032 865 000  50 13 516 432 500 11 362 785 000
Естония  76 787 000  155 139 000  50  77 569 500  76 787 000
Ирландия  646 891 000 1 288 774 000  50  644 387 000  644 387 000 Ирландия
Гърция 1 008 319 000 2 205 629 000  50 1 102 814 500 1 008 319 000
Испания 5 387 545 000 10 857 848 000  50 5 428 924 000 5 387 545 000
Франция 9 662 949 000 21 150 397 000  50 10 575 198 500 9 662 949 000
Италия 5 901 930 000 16 246 488 000  50 8 123 244 000 5 901 930 000
Кипър  154 750 000  186 290 000  50  93 145 000  93 145 000 Кипър
Латвия  65 052 000  195 565 000  50  97 782 500  65 052 000
Литва  126 059 000  313 038 000  50  156 519 000  126 059 000
Люксембург  228 808 000  335 005 000  50  167 502 500  167 502 500 Люксембург
Унгария  460 966 000 1 096 923 000  50  548 461 500  460 966 000
Малта  45 081 000  63 619 000  50  31 809 500  31 809 500 Малта
Нидерландия 2 848 613 000 6 365 726 000  50 3 182 863 000 2 848 613 000
Австрия 1 359 963 000 3 041 969 000  50 1 520 984 500 1 359 963 000
Полша 1 931 300 000 3 987 640 000  50 1 993 820 000 1 931 300 000
Португалия  833 911 000 1 632 634 000  50  816 317 000  816 317 000 Португалия
Румъния  517 803 000 1 409 694 000  50  704 847 000  517 803 000
Словения  187 721 000  376 967 000  50  188 483 500  187 721 000
Словакия  227 095 000  734 482 000  50  367 241 000  227 095 000
Финландия  877 129 000 2 026 935 000  50 1 013 467 500  877 129 000
Швеция 1 736 383 000 4 116 381 000  50 2 058 190 500 1 736 383 000
Обединено 
кралство 8 338 523 000 18 182 819 000  50 9 091 409 500 8 338 523 000

Общо 57 564 052 000 131 309 163 000 65 654 581 500 57 407 772 000

                                               
1 Базата, която трябва да се използва, не надвишава 50 % от БНД.
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ТАБЛИЦА 2

Разбивка на собствените ресурси, начислени от ДДС
съгласно член 2, параграф 1, буква б) и параграф 4 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом 

(глава 1 3)

1 % от база ДДС с таван

Унифицирана ставка на 
собствените ресурси на 

база ДДС1 (в %)

Собствени ресурси на 
база ДДС при 

унифицирана ставкаДържава-членка

(1) (2) (3) = (1) × (2)
Белгия 1 697 259 000 0.300 509 177 700
България 180 007 000 0.300 54 002 100
Чешка република 706 749 000 0.300 212 024 700
Дания 993 674 000 0.300 298 102 200
Германия 11 362 785 000 0.150 1 704 417 750
Естония 76 787 000 0.300 23 036 100
Ирландия 644 387 000 0.300 193 316 100
Гърция 1 008 319 000 0.300 302 495 700
Испания 5 387 545 000 0.300 1 616 263 500
Франция 9 662 949 000 0.300 2 898 884 700
Италия 5 901 930 000 0.300 1 770 579 000
Кипър 93 145 000 0.300 27 943 500
Латвия 65 052 000 0.300 19 515 600
Литва 126 059 000 0.300 37 817 700
Люксембург 167 502 500 0.300 50 250 750
Унгария 460 966 000 0.300 138 289 800
Малта 31 809 500 0.300 9 542 850
Нидерландия 2 848 613 000 0.100 284 861 300
Австрия 1 359 963 000 0.225 305 991 675
Полша 1 931 300 000 0.300 579 390 000
Португалия 816 317 000 0.300 244 895 100
Румъния 517 803 000 0.300 155 340 900
Словения 187 721 000 0.300 56 316 300
Словакия 227 095 000 0.300 68 128 500
Финландия 877 129 000 0.300 263 138 700
Швеция 1 736 383 000 0.100 173 638 300
Обединено кралство 8 338 523 000 0.300 2 501 556 900

Общо 57 407 772 000 14 498 917 425

                                               
1 Само за периода 2007—2013 г. изискуемата ставка за ресурса на база ДДС за Австрия 

се определя на 0,225 %, за Германия — на 0,15 %, а за Нидерландия и Швеция — на 

0,10 %.
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ТАБЛИЦА 3

Определяне на унифицирана ставка и разбивка на ресурсите на база брутен 
национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2007/436/ЕО, 

Евратом (глава 1 4)

1 % от БНД
Унифицирана ставка на 
собствените ресурси от 
„допълнителната база“

Собствени ресурси от 
«допълнителната база» 

при унифицирана 
ставка

Държава-членка

(1) (2) (3) = (1) × (2)
Белгия 3 858 487 000 2 751 601 950
България  393 723 000  280 775 593
Чешка република 1 510 798 000 1 077 395 032
Дания 2 543 328 000 1 813 722 914
Германия 27 032 865 000 19 277 940 823
Естония  155 139 000 110 634 240
Ирландия 1 288 774 000 919 063 107
Гърция 2 205 629 000 1 572 899 703
Испания 10 857 848 000 7 743 054 656
Франция 21 150 397 000 15 082 977 766
Италия 16 246 488 000 11 585 854 265
Кипър  186 290 000 132 848 945
Латвия  195 565 000 0.71312981 139 463 224
Литва  313 038 000 223 236 717
Люксембург  335 005 000 238 902 039
Унгария 1 096 923 000 782 248 448
Малта  63 619 000 45 368 603
Нидерландия 6 365 726 000 4 539 588 724
Австрия 3 041 969 000 2 169 318 656
Полша 3 987 640 000 2 843 704 799
Португалия 1 632 634 000 1 164 279 910
Румъния 1 409 694 000 1 005 294 759
Словения  376 967 000 268 826 390
Словакия  734 482 000 523 780 980
Финландия 2 026 935 000 1 445 467 692
Швеция 4 116 381 000 2 935 513 839
Обединено кралство 18 182 819 000 12 966 709 547

Общо 131 309 163 000 93 640 473 321

                                               
1 Изчисление на ставката: (93 640 473 321) / (131 309 163 000) = 0.713129770852321.
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ТАБЛИЦА 4

Изчисляване на финансирането
на намалението на годишната вноска от БНД за Нидерландия и Швеция
съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2007/436/EО, Евратом (глава 16)

Брутно 
намаление

Процентен дял от 
база БНД

Ключ за БНД, 
приложен за 

брутното 
намаление

Финансиране на 
намалението в 

полза на 
Нидерландия и 

Швеция
Държава-членка

(1) (2) (3) (4) = (1) + (3)
Белгия 2.94  24 892 630  24 892 630
България 0.30  2 540 063  2 540 063
Чешка република 1.15  9 746 757  9 746 757
Дания 1.94  16 408 018  16 408 018
Германия 20.59  174 399 734  174 399 734
Естония 0.12  1 000 863  1 000 863
Ирландия 0.98  8 314 392  8 314 392
Гърция 1.68  14 229 388  14 229 388
Испания 8.27  70 048 284  70 048 284
Франция 16.11  136 449 600  136 449 600
Италия 12.37  104 812 538  104 812 538
Кипър 0.14  1 201 831  1 201 831
Латвия 0.15  1 261 667  1 261 667
Литва 0.24  2 019 532  2 019 532
Люксембург 0.26  2 161 250  2 161 250
Унгария 0.84  7 076 685  7 076 685
Малта 0.05  410 431  410 431
Нидерландия -678 824 017 4.85  41 067 824 -637 756 193
Австрия 2.32  19 624 949  19 624 949
Полша 3.04  25 725 847  25 725 847
Португалия 1.24  10 532 769  10 532 769
Румъния 1.07  9 094 495  9 094 495
Словения 0.29  2 431 964  2 431 964
Словакия 0.56  4 738 435  4 738 435
Финландия 1.54  13 076 562  13 076 562
Швеция -168 303 475 3.13  26 556 407 -141 747 068
Обединено кралство 13.85  117 304 577  117 304 577

Общо -847 127 492 100.00  847 127 492 0
Ценови дефлатор на БВП на ЕС, в EUR (икономическа прогноза от пролетта на 2011 г.):

a) 2004 EU25 = 107.3995 / б) 2006 EU25 = 112.1888 / в) 2006 EU27 = 112.5311 / г) 2012 EU27 = 120.8724
Еднократна сума за Нидерландия: по цени от 2012 г.:
605 000 000 евро x [(б/а) x (г/в)] = 678 824 017 евро

Еднократна сума за Швеция: по цени от 2012 г.:
150 000 000 евро x [(б/а) x (г/в)] = 168 303 475 евро
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ТАБЛИЦА 5

Коригиране на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство за 2011 г.
съгласно член 4 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (глава 1 5)

Описание
Коефициент1

(в %) Сума

1. Дял на Обединеното кралство (в %) от примерната база ДДС без 
таван

15.0054

2. Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на 
разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването

7.6164

3. (1) – (2) 7.3890
4. Общ размер на разпределените разходи 114 982 094 901
5. Разходи, свързани с разширяването2 = (5а + 5б)

29 243 025 286
5a. Предприсъединителни разходи 3 047 748 507
5б. Разходи, свързани с член 4, параграф 1, буква ж) 26 195 276 779

6. Общ размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за 
разширяването = (4) – (5) 85 739 069 616
7. Първоначален размер на корекцията за Обединеното кралство = 
(3) × (6) x 0,66 4 181 273 373
8. Преимущество за Обединеното кралство3

 319 474 318
9. Основна корекция за Обединеното кралство = (7) - (8) 3 861 799 055
10. Извънредни приходи от традиционни собствени ресурси4

 61 357 780

11. Корекция за Обединеното кралство = (9) – (10) 3 800 441 275

                                               
1 Закръглени проценти.
2 Сумата на разходите за разширяването, съответства на:

i) плащанията, извършени в полза на десетте нови държави-членки (които се 
присъединиха към ЕС на 1 май 2004 г.) в рамките на бюджетните кредити за 
2003 г., коригирани чрез прилагане на дефлатора на БВП на ЕС за 2004—2010 г., 
както и плащанията, извършени в полза на България и Румъния в рамките на 
бюджетните кредити за 2006 г., коригирани чрез прилагане на дефлатора на БВП 
на ЕС за 2007—2010 г. (5а); и

ii) общия размер на разпределените разходи в тези държави-членки, с изключение на 
селскостопанските преки плащания и свързаните с пазара разходи, както и на тази 
част от разходите за развитие на селските райони, произхождаща от секция 
„Гарантиране“ на ФЕОГА (5б). Тази сума се приспада от общия размер на 
разпределените разходи, така че разходите, които не са намалени преди 
разширяването, да останат такива и след разширяването.

3 „Преимуществото за Обединеното кралство“ съответства на резултатите за 
Обединеното кралство, произтичащи от преминаването към ДДС с таван и от 
въвеждането на собствени ресурси на база БНП/БНД.

4 Тези извънредни приходи съответстват на нетните приходи на Обединеното кралство, 
които произтичат от увеличението — от 10 % на 25 % от 1 януари 2001 г. — на 
процента на традиционните собствени ресурси, които държавите-членки задържат за 
покриване на разходите по събиране на традиционните собствени ресурси.
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Съгласно член 4, параграф 2 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом, през периода 2007—2013 г. 

допълнителната вноска на Обединеното кралство, произтичаща от намалението на 

разпределените разходи с размера на разходите, свързани с разширяването, които са 

посочени в параграф 1, буква ж) от този член, не надвишава 10 500 000 000 млрд. евро по 

цени от 2004 г. Съответните стойности са посочени в таблицата по-долу.

Корекции за Обединеното кралство за 2007—2012 г.
Разлика в първоначалния размер спрямо прага от 10,5 млрд. евро

(РСР 2007 спрямо РСР 2000) в евро

Разлика
(текущи цени)

Разлика
(постоянни цени 

от 2004 г.)

(A) Корекция за Обединеното кралство за 2007 г. 0 0
Б) Корекция за Обединеното кралство за 2008 г. -301 636 064 -279 914 923
В) Корекция за Обединеното кралство за 2009 г. -1 350 053 160 -1 271 666 250
Г) Корекция за Обединеното кралство за 2010 г. -2 083 537 505 -1.918.060.737
Д) Корекция за Обединеното кралство за 2011 г. -2 594 262 405 -2.350.972.433
Е) Корекция за Обединеното кралство за 2012 г. няма информация няма информация

Ж) Сума на разликите = (A) + (Б) + (В) + (Г) + (Д) + (Е) -6 329 489 133 -5 820 614 343
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ТАБЛИЦА 6

Изчисляване1 на финансирането на корекцията за Обединеното кралство, възлизаща на: -3 800 441 275 (глава 1 5)

Процентен дял от 
база БНД

Дялове без 
Обединеното 

кралство

Дялове без 
Германия, 

Нидерландия, 
Австрия, Швеция 

и Обединеното 
кралство

Три четвърти от 
дяла на 

Германия, 
Нидерландия, 

Австрия и 
Швеция в 
колона 2

Колона 4, 
разпределена в 
съответствие с 

колона 3

Скала за 
финансиране

Скала за 
финансиране, 

приложена към 
корекцията

Държава-членка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7)
Белгия 2.94 3.41 5.32 1.43 4.84  183 957 133
България 0.30 0.35 0.54 0.15 0.49  18 771 128
Чешка република 1.15 1.34 2.08 0.56 1.90  72 028 769
Дания 1.94 2.25 3.50 0.94 3.19  121 255 644
Германия 20.59 23.90 0.00 -17.92 0.00 5.97  227 039 988
Естония 0.12 0.14 0.21 0.06 0.19  7 396 403
Ирландия 0.98 1.14 1.78 0.48 1.62  61 443 558
Гърция 1.68 1.95 3.04 0.82 2.77  105 155 515
Испания 8.27 9.60 14.96 4.02 13.62  517 658 498
Франция 16.11 18.70 29.15 7.84 26.53 1 008 365 814
Италия 12.37 14.36 22.39 6.02 20.38  774 567 167
Кипър 0.14 0.16 0.26 0.07 0.23  8 881 558
Латвия 0.15 0.17 0.27 0.07 0.25  9 323 752
Литва 0.24 0.28 0.43 0.12 0.39  14 924 392
Люксембург 0.26 0.30 0.46 0.12 0.42  15 971 690
Унгария 0.84 0.97 1.51 0.41 1.38  52 296 874
Малта 0.05 0.06 0.09 0.02 0.08  3 033 098
Нидерландия 4.85 5.63 0.00 -4.22 0.00 1.41  53 463 603

                                               
1 Изчисленията са направени с точност до 15 знака след десетичната запетая.
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Процентен дял от 
база БНД

Дялове без 
Обединеното 

кралство

Дялове без 
Германия, 

Нидерландия, 
Австрия, Швеция 

и Обединеното 
кралство

Три четвърти от 
дяла на 

Германия, 
Нидерландия, 

Австрия и 
Швеция в 
колона 2

Колона 4, 
разпределена в 
съответствие с 

колона 3

Скала за 
финансиране

Скала за 
финансиране, 

приложена към 
корекцията

Държава-членка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7)
Австрия 2.32 2.69 0.00 -2.02 0.00 0.67  25 548 480
Полша 3.04 3.52 5.49 1.48 5.00  190 114 628
Португалия 1.24 1.44 2.25 0.60 2.05  77 837 419
Румъния 1.07 1.25 1.94 0.52 1.77  67 208 537
Словения 0.29 0.33 0.52 0.14 0.47  17 972 270
Словакия 0.56 0.65 1.01 0.27 0.92  35 017 146
Финландия 1.54 1.79 2.79 0.75 2.54  96 636 104
Швеция 3.13 3.64 0.00 -2.73 0.00 0.91  34 572 107
Обединено кралство 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

Общо 100.00 100.00 100.00 -26.89 26.89 100.00 3 800 441 275
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ТАБЛИЦА 7

Обобщаваща таблица за финансиране1 на общия бюджет по видове собствени ресурси и по държави-членки

Традиционни собствени ресурси (ТСР) Собствени ресурси на база ДДС и БНД

Нетни налози 
в сектора на 

захарта 
(75 %)

Нетни мита 
(75 %)

Общо нетни 
традиционни 

собствени 
ресурси 
(75 %)

Разходи по 
събирането 

(25 % от 
брутните 

ТСР)
(p.m.)

Собствени 
ресурси на 
база ДДС

Собствени 
ресурси на 
база БНД

Намаление в 
полза на 

Нидерландия 
и Швеция

Корекция за 
Обединеното 

кралство

Общ размер на 
„националните 

вноски“

Дял в общия 
размер на 

„националнит
е вноски“

(%)

Общо собствени 
ресурси2

Държава-членка

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9)

Белгия  6 600 000 1 754 400 000 1 761 000 000  587 000 000  509 177 700 2 751 601 950  24 892 630  183 957 133 3 469 629 413 3.21 5 230 629 413

България  400 000  55 100 000  55 500 000  18 500 000  54 002 100 280 775 593  2 540 063  18 771 128 356 088 884 0.33 411 588 884

Чешка република  3 400 000  223 600 000  227 000 000  75 666 667  212 024 700 1 077 395 032  9 746 757  72 028 769 1 371 195 258 1.27 1 598 195 258

Дания  3 400 000  341 500 000  344 900 000  114 966 667  298 102 200 1 813 722 914  16 408 018  121 255 644 2 249 488 776 2.08 2 594 388 776

Германия  26 300 000 4 012 600 000 4 038 900 000 1 346 299 996 1 704 417 750 19 277 940 823  174 399 734  227 039 988 21 383 798 295 19.77 25 422 698 295

Естония 0  22 300 000  22 300 000  7 433 333  23 036 100  110 634 240  1 000 863  7 396 403 142 067 606 0.13 164 367 606

Ирландия 0  198 300 000  198 300 000  66 100 000  193 316 100 919 063 107  8 314 392  61 443 558 1 182 137 157 1.09 1 380 437 157

Гърция  1 400 000  208 300 000  209 700 000  69 900 000  302 495 700 1 572 899 703  14 229 388  105 155 515 1 994 780 306 1.84 2 204 480 306

Испания  4 700 000 1 358 000 000 1 362 700 000  454 233 334 1 616 263 500 7 743 054 656  70 048 284  517 658 498 9 947 024 938 9.20 11 309 724 938

Франция  30 900 000 1 710 700 000 1 741 600 000  580 533 333 2 898 884 700 15 082 977 766  136 449 600 1 008 365 814 19 126 677 880 17.69 20 868 277 880

Италия  4 700 000 2 193 200 000 2 197 900 000  732 633 334 1 770 579 000 11 585 854 265  104 812 538  774 567 167 14 235 812 970 13.16 16 433 712 970

Кипър 0  29 600 000  29 600 000  9 866 667  27 943 500 132 848 945  1 201 831  8 881 558 170 875 834 0.16 200 475 834

Латвия 0  21 400 000  21 400 000  7 133 333  19 515 600 139 463 224  1 261 667  9 323 752 169 564 243 0.16 190 964 243

Литва  800 000  44 900 000  45 700 000  15 233 334  37 817 700 223 236 717  2 019 532  14 924 392 277 998 341 0.26 323 698 341

Люксембург 0  16 900 000  16 900 000  5 633 333  50 250 750 238 902 039  2 161 250  15 971 690 307 285 729 0.28 324 185 729

Унгария  2 000 000  118 800 000  120 800 000  40 266 667  138 289 800 782 248 448  7 076 685  52 296 874 979 911 807 0.91 1 100 711 807

Малта 0  12 400 000  12 400 000  4 133 333  9 542 850 45 368 603  410 431  3 033 098 58 354 982 0.05 70 754 982

Нидерландия  7 300 000 2 107 700 000 2 115 000 000  705 000 000  284 861 300 4 539 588 724 - 637 756 193  53 463 603 4 240 157 434 3.92 6 355 157 434

                                               
1 p.m. (собствени ресурси + други приходи = общ размер на приходите = общ размер на разходите); (127 433 990 746 + 1 654 052 202 = 

129 088 042 948 = 129 088 042 948).
2 Общо собствени ресурси като процент от БНД: (127 433 990 746) / (13 130 916 300 000) = 0.97 %; таван на собствените ресурси като 

процент от БНД: 1.23 %.
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Традиционни собствени ресурси (ТСР) Собствени ресурси на база ДДС и БНД

Нетни налози 
в сектора на 

захарта 
(75 %)

Нетни мита 
(75 %)

Общо нетни 
традиционни 

собствени 
ресурси 
(75 %)

Разходи по 
събирането 

(25 % от 
брутните 

ТСР)
(p.m.)

Собствени 
ресурси на 
база ДДС

Собствени 
ресурси на 
база БНД

Намаление в 
полза на 

Нидерландия 
и Швеция

Корекция за 
Обединеното 

кралство

Общ размер на 
„националните 

вноски“

Дял в общия 
размер на 

„националнит
е вноски“

(%)

Общо собствени 
ресурси1

Държава-членка

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9)

Австрия  3 200 000  180 700 000  183 900 000  61 300 000  305 991 675 2 169 318 656  19 624 949  25 548 480 2 520 483 760 2.33 2 704 383 760

Полша  12 800 000  406 800 000  419 600 000  139 866 667  579 390 000 2 843 704 799  25 725 847  190 114 628 3 638 935 274 3.37 4 058 535 274

Португалия  200 000  149 300 000  149 500 000  49 833 334  244 895 100 1 164 279 910  10 532 769  77 837 419 1 497 545 198 1.38 1 647 045 198

Румъния  1 000 000  120 900 000  121 900 000  40 633 333  155 340 900 1 005 294 759  9 094 495  67 208 537 1 236 938 691 1.14 1 358 838 691

Словения 0  76 600 000  76 600 000  25 533 333  56 316 300 268 826 390  2 431 964  17 972 270 345 546 924 0.32 422 146 924

Словакия  1 400 000  122 000 000  123 400 000  41 133 334  68 128 500 523 780 980  4 738 435  35 017 146 631 665 061 0.58 755 065 061

Финландия  800 000  165 600 000  166 400 000  55 466 667  263 138 700 1 445 467 692  13 076 562  96 636 104 1 818 319 058 1.68 1 984 719 058

Швеция  2 600 000  527 200 000  529 800 000  176 600 000  173 638 300 2 935 513 839 - 141 747 068  34 572 107 3 001 977 178 2.78 3 531 777 178

Обединено кралство  9 500 000 2 992 400 000 3 001 900 000 1 000 633 334 2 501 556 900 12 966 709 547  117 304 577 -3 800 441 275 11 785 129 749 10.90 14 787 029 749

Общо  123 400 000 19 171 200 000 19 294 600 000 6 431 533 333 14 498 917 425 93 640 473 321 0 0 108 139 390 746 100.00 127 433 990 746

                                               
1 Общо собствени ресурси като процент от БНД: (127 433 990 746) / (13 130 916 300 000) = 0.97 %; таван на собствените ресурси като 

процент от БНД: 1,23 %.
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2. Нетните традиционни собствени ресурси (мита и налози върху захарта) възлизат 

на 19 294,60 млн. евро.

3. Базата ДДС на Съюза възлиза на 57 407,77 млн. евро за 2012 г. (при ставка от 1 %), 

като се вземе предвид общият таван на базата БНД на държавите-членки от 50 %, 

който всъщност е трябвало да бъде приложен при бази ДДС на пет държави-

членки (Кипър, Ирландия, Люксембург, Малта и Португалия). Унифицираната 

ставка на собствените ресурси на база ДДС е 0,30 %. При все това, в съответствие 

с Решение 2007/436/ЕО, Евратом1 за собствените ресурси, което влезе в сила на 

1 март 2009 г., за периода 2007—2013 г. изискуемата ставка се определя на 

0,225 % за Австрия, 0,15 % за Германия и 0,10 % за Нидерландия и Швеция.

Следователно собствените ресурси на база ДДС при унифицираната ставка 

възлизат на 14 498,92 млн. евро.

4. Унифицираната ставка на собствените ресурси от „допълнителната база“, 

произтичаща от позицията на Съвета по проектобюджета за 2012 г., е 0,7131 %.

5. Приходите, различни от собствените ресурси (дялове 4—9), възлизат на 

1 654,05 млн. евро.

6. В дял 4 (Други данъци, налози и такси на Общността), статии 4 0 0, 4 0 4 и 4 1 0 са 

коригирани въз основа на взетите решения относно персонала.

________________________

                                               
1 Прилагането на това ново решение за собствените ресурси се определя от Регламент 

(ЕО, Евратом) № 105/2009 на Съвета от 26 януари 2009 г., който изменя Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1150/2000 на Съвета.
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IV. ОЧАКВАНИ РАЗХОДИ

A. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ВСЯКА ИНСТИТУЦИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ — Раздел I

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. ПК 1/2012) Позиция на Съвета Разлика

(суми)
Разлика

(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
1 685 829 393 1 724 575 043 1 724 575 043 0 +2.30

Съветът не измени прогнозата на Европейския парламент в своята позиция по 

проектобюджета за 2012 г. Прогнозата съдържа увеличение с 38 745 650 EUR (+2,30 %) 

спрямо бюджета за 2011 г.

EВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ И СЪВЕТ — Раздел ІІ

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. ПК 1/2012) Позиция на Съвета Разлика

(суми)
Разлика

(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
563 262 600 538 545 000 532 545 000 -6 000 000 -5.45

1. За 2012 г. Съветът определи за своя раздел от бюджета обща сума от 

532 545 000 EUR, което представлява намаление с 30 717 600 EUR (-5,45 %) в 

сравнение с бюджета за 2011 г.

Като се има предвид настоящият процент на незаетите работни места, 

стандартната фиксирана удръжка от заплатите се запазва на 6,5 %, както бе 

предложено в проектобюджета.

Целевото намаление бе запазено чрез прилагането на специфично намаление на

бюджетните кредити, свързани с резерва за непредвидени разходи (- 4 млн. евро).

Съветът приложи и допълнително намаление на бюджетните кредити, свързани с 

пътните разходи на делегациите (-2 млн. евро).
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2. По отношение на личния състав, Съветът одобри поисканите преобразувания, 
свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от Правилника за персонала 
и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.

Съветът прие също така бюджетните кредити, поискани за назначаването на 
10 допълнителни договорно наети лица.

КОМИСИЯ — Раздел III

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Позицията на Съвета по отношение на административния бюджет на Комисията за 
2012 г. е както следва:

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
Комисия 3 016 466 499 3 015 814 304 2 986 730 304 -29 084 000 -0.99

Служба за 
публикации (СП)

84 373 000 82 626 750 80 670 750 -1 956 000
-4.39

Европейска 
служба за борба с 
измамите (OLAF)

58 249 000 57 392 000 56 737 000 -655 000

-2.60
Европейска 

служба за подбор 
на персонал 
(EPSO)

26 776 000 28 228 750 27 720 750 -508 000

+3.53
Служба за 

управление и 
плащане по 
индивидуални 
права (PMO)

35 102 000 35 879 000 35 879 000 0

+2.21
Служба за 

инфраструктура и 
логистика в 
Брюксел (OIВ)

68 880 000 69 711 000 69 711 000 0

+1.21
Служба за 

инфраструктура и 
логистика в 
Люксембург (OIL)

25 072 000 25 266 000 25 104 500 -161 500

+0.13
Европейски 

училища
166 462 991 169 226 010 168 541 010 -685 000

+1.25
Общо (без пенсии) 3 481 381 490 3 484 143 814 3 451 094 314 -33 049 500 -0.90

Пенсии 1 261 614 000 1 312 115 000 1 312 115 000 0 +4.00

ОБЩО 4 742 995 490 4 796 258 814 4 763 209 314 -33 049 500 +0.43

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 4 763 209 314 EUR за бюджета на 
Комисията (включително за Службата за публикации, OLAF, EPSO (заедно с 
EAS), PMO, OIB, OIL, Европейските училища и пенсиите), което представлява 
увеличение с 20 213 824 EUR (+0,43 %) спрямо бюджета за 2011 г.

Стандартната фиксирана удръжка от заплатите бе определена на 4,3 % за 
централните служби и на 7,1 % за външните делегации, като бе взет предвид 
настоящият процент на незаетите работни места.
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Бяха приети целеви намаления посредством прилагането на специфични 
намаления на бюджетни кредити, свързани с наемането на работа в централните 
офиси (- 500 000 EUR) и делегациите (- 1 000 000 EUR), и с наемането на външен 
персонал (УРДС) (- 800 000 EUR).

Освен това Съветът приложи допълнително намаление на бюджетните кредити за 
друг външен персонал (командировани национални експерти, агенции) 
(-1 600 000 EUR), сгради и сигурност (-3 300 000 EUR), заседания на комитети 
(-1 000 000 EUR), проучвания и разследвания (-1 900 000 EUR), функциониране на 
радио- и телевизионни студия и аудиовизуално оборудване (-900 000 EUR), ИКТ 
оборудване и софтуер (-4 400 000 EUR).

2. По отношение на личния състав, Съветът одобри поисканите преобразувания, 
свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от Правилника за персонала 
и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.

Съветът прие също и преобразуването на 236 длъжности AST в 
236 длъжности AD в щатното разписание на Комисията във връзка с адаптирането 
на структурата и степените, преобразуването на бюджетни кредити в 
42 длъжности AST (1 AST 10, 5 AST 8, 2 AST 7, 8 AST 6, 13 AST 5, 11 AST 4 и 
2 AST 3) в щатното разписание на Комисията, както и преобразуването на 
11 длъжности AST (2 AST 7, 2 AST 6, 5 AST 5 и 2 AST 4) в щатното разписание 
на Комисията в бюджетни кредити за договорно наети лица.

Той одобри прекласифицирането на 2 временни длъжности AD в 2 постоянни 
длъжности AD (1 AD 14 и 1 AD 12) и поисканото техническо адаптиране на 
длъжности (размяна и трансфер) между щатното разписание на Комисията и 
службите.

По отношение на личния състав за Съвместния изследователски център и за 
научноизследователска дейност — Преки и непреки действия, финансирани по 
подфункция 1 а, Съветът прие исканията в ПБ, включително преобразуванията, 
свързани с развитието на кариерата, поискани съгласно член 6 от Правилника за 
персонала и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него, както и 
трансформирането на 41 длъжности AST в 41 длъжности AD, предложено във 
връзка с адаптирането на структурата и степените.
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2.1. Разходи, свързани с персонала в активна заетост

Бюджетните кредити за разходи,свързани с личния състав (статия XX 01 01) 

възлизат на 1 944 964 000 EUR, което представлява увеличение с 

22 426 460 EUR (+1,17 %) спрямо бюджета за 2011 г. (включително 

резервите).

Стандартната фиксирана удръжка от заплатите беше увеличена в 

централните офиси, делегациите, OP, OLAF и OIL, като беше взет предвид 

настоящият процент на незаетите работни места.

2.2. Външен персонал и други разходи за управление

Бюджетните кредити по тази статия (XX 01 02) възлизат на 

287 926 304 EUR, което представлява намаление с 17 370 434 EUR (5,69 %) 

спрямо съответните бюджетни кредити за 2011 г. (включително резервите).

Бюджетните кредити за външен персонал бяха намалени с 2 400 000 EUR 

спрямо проектобюджета въз основа на изпълнението на предходния бюджет.

Бюджетните кредити за срещи на комитети и проучвания и консултации 

бяха намалени с 2 200 000 EUR спрямо проектобюджета също въз основа на 

изпълнението на предходния бюджет.

2.3. Разходи, свързани със закупуването на оборудване, обзавеждане, услуги и 

сгради

Тези бюджетни кредити (статия XX 01 03) възлизат на 175 377 000 EUR, 

което представлява намаление с 9 960 294 EUR (-5,37 %) спрямо 

съответните бюджетни кредити в бюджета за 2011 г.

Разходите за оборудване и обзавеждане на Комисията бяха намалени с

4 400 000 EUR спрямо проектобюджета въз основа на реалистичния 

капацитет за усвояване.



13110/11 av/II/npb 39
DG G II A BG

Бюджетните кредити за придобиване, наемане и свързани с това разходи в 

делегациите на Съюза бяха намалени с 1 000 000 EUR спрямо 

проектобюджета също въз основа на реалистичния капацитет за усвояване.

2.4. Разходи, свързани с активно заетия персонал в областта на непряката 

научноизследователска дейност

Бюджетните кредити за тази статия (XX 01 05) възлизат на 313 176 000 EUR, 

което представлява намаление с 15 999 000 EUR (-4,86 %) спрямо 

съответните бюджетни кредити в бюджета за 2011 г.

3. По отношение на разходите за Европейските училища беше прието само 

половината от исканото увеличение за училищата от тип 2, което доведе до 

увеличение с 2 078 019 EUR (+1,25 %) спрямо бюджета за 2011 г.

СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ (СП)

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 
и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. 

ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
84 373 000 82 626 750 80 670 750 -1 956 000 -4.39

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 80 670 750 EUR за бюджета на 

СП, което представлява намаление с 3 702 250 EUR (-4,39 %) спрямо 

бюджета за 2011 г.

Стандартната фиксирана удръжка от заплатите бе определена на 8,61 %, 

като бе взет предвид настоящият процент на незаетите работни места.

2. По отношение на личния състав, Съветът одобри поисканите 

преобразувания, свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от 

Правилника за персонала и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.
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Освен това Съветът прие трансформирането на 4 длъжности AST в 

4 длъжности AD в щатното разписание на СП във връзка с адаптирането на 

структурата и степените и техническата размяна на длъжности между 

щатните разписания на Комисията и СП.

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 
и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
58 249 000 57 392 000 56 737 000 -655 000 -2.60

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 56 737 000 EUR за бюджета на 

OLAF, което представлява намаление с 1 512 000 EUR (-2,60 %) спрямо 

бюджета за 2011 г.

Стандартната фиксирана удръжка от заплатите бе определена на 7,07 %, 

като бе взет предвид настоящият процент на незаетите работни места.

2. По отношение на личния състав, Съветът прие поисканите преобразувания, 

свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от Правилника за 

персонала и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.



13110/11 av/II/npb 41
DG G II A BG

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ (EPSO)

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 
и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. 

ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
26 776 000 28 228 750 27 720 750 -508 000 +3.53

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 27 720 750 EUR за бюджета на 

EPSO, което представлява увеличение с 944 750 EUR (+3,53 %) спрямо 

бюджета за 2011 г.

Като се има предвид настоящия процент на незаетите работни места, не бе 

приложена стандартна фиксирана удръжка от заплатите, съгласно 

предложеното в проектобюджета.

Увеличението на заплатите бе намалено с 508 000 EUR, като се имат 

предвид намаляването с 2 длъжности през 2012 г. и общите корекции във 

възнагражденията с 1,35 %.

2. По отношение на личния състав, Съветът одобри поисканите 

преобразувания, свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от 

Правилника за персонала и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.

Освен това Съветът прие трансформирането на 2 длъжности AST в 

2 длъжности AD, предложено във връзка с адаптирането на структурата и 

степените, прекласифицирането на 2 постоянни длъжности AD в 2 временни 

длъжности AD (1 AD 13 и 1 AD 8) и поисканото техническо адаптиране на 

длъжности (размяна и трансфер) между щатните разписания на Комисията и 

EPSO.
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СЛУЖБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ
ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА (PMO)

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 
и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. 

ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
35 102 000 35 879 000 35 879 000 0 +2.21

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 35 879 000 EUR за бюджета на 

PMO съгласно предложеното в проектобюджета, което представлява 

увеличение с 777 000 EUR (+2,21 %) спрямо бюджета за 2011 г.

Като се има предвид настоящият процент на незаетите работни места, 

стандартната фиксирана удръжка от заплатите се запазва на 1,51 %, както бе 

предложено в проектобюджета.

2. По отношение на личния състав, Съветът одобри поисканите 

преобразувания, свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от 

Правилника за персонала и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.

Съветът прие също и трансформирането на 3 длъжности AST в 

3 длъжности AD, предложено във връзка с адаптирането на структурата и 

степените, трансформирането на 5 длъжности AST в бюджетни кредити за 

договорно наети служители и поисканото техническо адаптиране на 

длъжности (размяна и трансфер) между щатните разписания на Комисията и 

PMO.
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА В БРЮКСЕЛ (OIВ)

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 
и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. 

ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
68 880 000 69 711 000 69 711 000 0 +1.21

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 69 711 000 EUR за бюджета на 

OIB съгласно предложеното в проектобюджета, което представлява 

увеличение с 831 000 EUR (+1,21  %) спрямо бюджета за 2011 г.

Като се има предвид настоящия процент на незаетите работни места, 

стандартната фиксирана удръжка от заплатите се запазва на 4,48 %, както бе 

предложено в проектобюджета.

2. По отношение на личния състав, Съветът одобри поисканите 

преобразувания, свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от 

Правилника за персонала и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.

Съветът прие също и трансформирането на 6 длъжности AST в 

6 длъжности AD, предложено във връзка с адаптирането на структурата и 

степените, трансформирането на 17 длъжности AST в бюджетни кредити за 

договорно наети служители и поисканото техническо адаптиране на 

длъжности (размяна и трансфер) между щатното разписание на Комисията и 

OIB.
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СЛУЖБА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА В ЛЮКСЕМБУРГ (OIL)

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 
и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. 

ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
25 072 000 25 266 000 25 104 500 -161 500 +0.13

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 25 104 500 EUR за бюджета на 

OIL, което представлява увеличение с 32 500 EUR (+0,13 %) спрямо 

бюджета за 2011 г.

Стандартната фиксирана удръжка от заплатите бе определена на 9,18 %, 

като бе взет предвид настоящият процент на незаетите работни места.

2. По отношение на личния състав, Съветът одобри поисканите 

преобразувания, свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от 

Правилника за персонала и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.

Съветът прие също и трансформирането на 2 длъжности AST в 

2 длъжности AD, предложено във връзка с адаптирането на структурата и 

степените, трансформирането на 9 длъжности AST в бюджетни кредити за 

договорно наети служители и поисканата техническа размяна на длъжности 

между щатните разписания на Комисията и OIL.
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СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — Раздел IV

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 
и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. 

ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
341 229 998 353 718 000 342 838 000 -10 880 000 +0.47

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 342 838 000 EUR за бюджета на Съда, 

което представлява увеличение с 1 608 002 EUR (+0,47 %) спрямо бюджета за 

2011 г.

Като се има предвид настоящия процент на незаетите работни места, стандартната 

фиксирана удръжка от заплатите се запазва на 3 %, както бе предложено в 

проектобюджета.

Бюджетните кредити, поискани за длъжностни лица и срочно наети служители и 

свързаните с това разходи бяха намалени с 3,05 % поради недостатъчното 

усвояване в предходни години.

Бяха приети целеви намаления посредством прилагането на специфично 

намаление на бюджетните кредити, свързани с подновяването на мандата на 

членовете (-1 667 000 EUR), външни услуги в езиковата област (-1 100 000 евро), 

други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията (-169 000 евро), 

обработка на данни, оборудване и обзавеждане (-1 395 000 EUR) и придобиване, 

архивиране, създаване и разпространение на информация (-65 000 EUR).

Освен това Съветът приложи допълнително намаление на бюджетните кредити за 

текущи административни разходи (-30 000 EUR) и разходи за заседания и 

конференции (-74 000 EUR).

2. По отношение на личния състав, Съветът одобри поисканите преобразувания, 

свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от Правилника за персонала 

и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.
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Съветът прие и преобразуването на 6 длъжности AST 3 в 6 длъжности AD 5 и на 

2 длъжности AST 1 в 2 длъжности AST 3, прекласифицирането на 3 временни 

длъжности AST (1 AST 5 и 2 AST 3) в 3 постоянни длъжности, както и 

преобразуването на 2 временни длъжности AST в бюджетни кредити за договорно 

наети служители.

СМЕТНА ПАЛАТА — Раздел V

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 
и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. 

ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
144 330 944 143 240 500 141 165 901 -2 074 599 -2.19

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 141 165 901 EUR за бюджета на 

Сметната палата, което представлява намаление с 3 165 043 EUR (-2.19 %) в 

сравнение с бюджета за 2011 г.

Стандартната фиксирана удръжка от заплатите бе определена на 4,3 %, като бе 

взет предвид настоящият процент на незаетите работни места.

По отношение на бюджетните кредити, поискани за подновяване на мандата, само 

бюджетните кредити за 5 членове (-0,7 млн. евро) бяха приети.

Бяха приети и целеви намаления посредством прилагане на специфично 

намаление на бюджетните кредити, свързани с програма за обмен END 

(-100 000 EUR) и обучения (-100 000 EUR).

Съветът не прие предложеното в проектобюджета увеличение за публикации от 

общ характер (-75 000 EUR).

2. По отношение на личния състав, Съветът прие поисканите преобразувания, 

свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от Правилника за персонала 

и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.
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ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ — Раздел VI

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 
и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. 

ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
128 573 837 130 499 922 127 900 345 -2 599 577 -0.52

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 127 900 345 EUR за бюджета на 

Европейския икономически и социален комитет, което представлява намаление с 

673 492 EUR (0,52 %) спрямо бюджета за 2010 г.

Стандартната фиксирана удръжка от заплатите бе определена на 5,8 %, като бе 

взет предвид настоящият процент на незаетите работни места.

Бяха приети целеви намаления посредством прилагането на специфични 

намаления на бюджетните кредити, свързани с покриване на пътни и дневни 

разходи, участие в заседания и свързани с това разходи на членове (180 422 EUR) 

и на други служители и външен персонал (75 000 EUR).

Освен това Съветът приложи допълнително намаление на бюджетните кредити за 

други разходи, свързани с работещите в институцията лица (-20 248 EUR), сгради 

и свързани с тях разходи (-108 713 EUR), обработка на данни, оборудване и 

обзавеждане (-162 559 EUR) и оперативни дейности (-1 097 255 EUR).

2. По отношение на личния състав, Съветът одобри поисканите преобразувания, 

свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от Правилника за персонала 

и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.

Съветът одобри и преобразуването на 1 длъжност AST 8 в 1 длъжност AD 8.
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КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ — Раздел VII

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 
и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. 

ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
84 080 903 86 524 132 84 046 820 -2 477 312 -0.04

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 84 046 820 EUR за бюджета на 

Комитета на регионите, което представлява намаление с 34 083 EUR (-0,04 %) 

спрямо бюджета за 2011 г.

Стандартната фиксирана удръжка от заплатите бе определена на 6,025 %, като бе 

взет предвид настоящият процент на незаетите работни места.

Бяха приети целеви намаления посредством прилагането на специфично 

намаление на бюджетните кредити, свързани с пътни и дневни надбавки, участие 

в заседания и свързани с това разходи на членовете (-78 517 EUR), други 

служители и външни услуги (-888 489 EUR), други разходи, свързани с 

работещите в институцията лица (-73 144 EUR), сгради и свързани с тях разходи 

(-903 515 EUR) и заседания и конференции (24 745 EUR).

Освен това Съветът приложи допълнително намаление на бюджетните кредити за 

обработка на данни, оборудване и обзавеждане (-118 151 EUR) и за текущи 

административни разходи (-11 000 EUR).

2. По отношение на личния състав, Съветът прие поисканите преобразувания, 
свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от Правилника за персонала 
и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.
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ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН — Раздел VIII

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 
и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. 

ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
9 427 395 9 472 000 9 283 000 -189 000 -1.53

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 9 283 000 EUR за бюджета на 
омбудсмана, което представлява намаление с 144 395 EUR (-1,53 %) спрямо 
бюджета за 2011 г.

Стандартната фиксирана удръжка от заплатите бе определена на 2 %, като бе взет 

предвид настоящият процент на незаетите работни места.

Беше прието целево намаление посредством прилагането на специфично 

намаление на бюджетните кредити, свързани с разходите в областта на 

информационните технологии (-10 000 EUR).

Освен това Съветът приложи допълнително намаление на бюджетните кредити за 

заседания и конференции (-20 000 EUR) и за комуникация и публикации 

(-30 000 EUR).

2. По отношение на личния състав, Съветът одобри поисканите преобразувания, 

свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от Правилника за персонала 

и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.

Съветът прие и прекласифицирането на 1 временна длъжност AD 16 в 
1 постоянна длъжност AD 16.
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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ — Раздел IX

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 
и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. 

ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
7 564 137 7 639 826 7 461 654 -178 172 -1.35

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 7 461 654 EUR за бюджета на 

Европейския надзорен орган по защита на данните, което представлява намаление 

с 102 483 EUR (-1,35 %) спрямо бюджета за 2011 г.

Стандартната фиксирана удръжка от заплатите бе определена на 1,1 %, като бе 

взет предвид настоящият процент на незаетите работни места.

Беше прието целево намаление посредством прилагането на специфични 

намаления на бюджетните кредити, свързани с преместване и наем на 

допълнителни офиси през 2012 г. (-15 736 EUR).

2. По отношение на личния състав, Съветът прие поисканите преобразувания, 

свързани с развитието на кариерата, съгласно член 6 от Правилника за персонала 

и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към него.

От друга страна Съветът не прие искането за 2 допълнителни постоянни 
длъжности (1 AD 9 и 1 AD 6). Следователно в щатното разписание за 2012 г. бяха 
внесени съответните промени.
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ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ — Раздел X

Бюджет 2011
(вкл. КБ 1 
и 2/2011)

ПБ 2012
(вкл. 

ПК 1/2012)

Позиция на 
Съвета

Разлика
(суми)

Разлика
(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
464 104 592 490 816 129 474 534 129 -16 282 000 +2.25

1. За 2012 г. Съветът определи обща сума от 474 534 129 EUR за бюджета на 

Европейската служба за външна дейност, което представлява увеличение с 

10 429 537 EUR (+2,25 %) спрямо бюджета за 2011 г.

Стандартната фиксирана удръжка от заплатите бе определена на 6,3 % за 

централния офис и на 14 % за делегациите, като бе взет предвид настоящият 

процент на незаетите работни места.

Поисканото увеличение за договорно нает персонал беше намалено до равнището 

от 2011 г. (-500 000 EUR).

Бяха приети целеви намаления посредством прилагането на специфични 

намаления на бюджетните кредити, свързани с обучение (-150 000 EUR), сгради и 

свързани с тях разходи (-800 000 EUR), компютърни системи, оборудване и 

обзавеждане (-2 000 000 EUR) и други оперативни разходи в централния офис 

(-600 000 EUR).

По отношение на делегациите в резултат на приемането само на част от 

поисканото увеличение на AD длъжностите и на местните служители беше 

приложено съответно намаление на бюджетните кредити за сгради и свързани с 

тях разходи (-1 000 000 EUR) и за други административни разходи 

(-520 000 EUR).

2. По отношение на личния състав Съветът прие искането за 7 нови 

длъжности AST 11 в централния офис, за 10 нови длъжности AD (1 AD 12, 

1 AD 9, 4 AD 7 и 4 AD 5) и за 15 нови местни служители в делегациите.
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Съветът одобри преобразуванията, свързани с развитие на кариерата, съгласно 

член 6 от Правилника за персонала и членове 6, 9 и 10 от приложение ХІІІ към 

него.

Освен това той прие преразпределянето на 20 длъжности AD (3 AD 12, 3 AD 9, 

7 AD 7 и 7 AD 5) от централния офис към делегациите и прекласифицирането на 

40 временни длъжности AD (1 AD 14, 8 AD 12, 7 AD 10, 23 AD 9 и 1 AD 5) в 

40 постоянни длъжности AD.

От друга страна, Съветът не прие искането за 10 нови длъжности AD (2 AD 12, 

2 AD 9, 3 AD 7 и 3 AD 5) и за 5 нови местни служители. Следователно в щатното 

разписание за 2012 г. бяха внесени съответните промени.
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Б. ИСКАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА 2012 г.

По отношение на децентрализираните агенции Съветът приложи подход, подобен на 
този към институциите. В резултат на това за пълноценно функциониращите агенции 
не бяха приети никакви нови длъжности.

За агенциите, натоварени с нови задачи, бяха приети една трета от поисканите нови 
длъжности. Освен това бе регистрирано създаването на нови самофинансиращи се 
длъжности.

- Европейска агенция за ГНСС (GSA) (02 05 02): бяха приети 5 временни 
длъжности (2 AD 7, 2 AD 6 и 1 AD 5);

- Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) (06 02 01): беше приета 
1 временна длъжност AD 9 и бяха вписани 58 временни самофинансиращи се 
длъжности (1 AD 14, 3 AD 13, 3 AD 12, 2 AD 11, 6 AD 10, 15 AD 9, 3 AD 8, 
8 AD 7, 6 AD 6, 1 AST 8, 1 AST 7, 2 AST 6, 4 AST 5, 2 AST 4 и 1 AST 2);

- Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (06 02 02): бяха приети 
2 временни длъжности (1 AD 9 и 1 AD 7);

- Европейска агенция за околната среда (ЕАОС) (07 03 09): беше приета 1 временна 
длъжност AD 7;

- Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (09 02 03):
беше приета 1 временна длъжност AD 9;

- Европейска агенция по лекарствата (EMA) (17 03 10): бяха регистрирани 23 нови 
самофинансиращи се длъжности (1 AD 14, 1 AD 9, 6 AD 8 и 15 AD 7);

- Европейски полицейски колеж (CEPOL) (18 05 05): беше приета 1 временна 
длъжност AD 9;

- Евроюст (33 03 02): бяха приети 9 временни длъжности (1 AD 8, 4 AD 6, 1 AST 4, 
1 AST 3 и 2 AST 2);



13110/11 av/II/npb 54
DG G II A BG

За агенциите в начална фаза новите длъжности бяха ограничени до три четвърти от 

исканията:

- Европейска агенция по химикали (ECHA) (07 03): бяха приети 3 временни 

длъжности (2 AD 8 и 1 AST 4);

- Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения 

(ОЕРЕС) — Служба (09 02 04): бяха приети 3 временни длъжности (1 AD 7, 

1 AD 5 и 1 AST 3);

- Европейски банков орган (EBA) (12 04 02): бяха приети 17 временни длъжности 

(1 AD 13, 1 AD 12, 2 AD 11, 2 AD 10, 2 AD 9, 1 AD 8, 2 AD 7, 2 AD 6, 2 AD 5, 

1 AST 3, и 1 AST 2);

- Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване 

(EIOPA) (12 04 03): бяха приети 17 временни длъжности (1 AD 13, 1 AD 12, 

2 AD 11, 2 AD 10, 2 AD 9, 2 AD 8, 2 AD 7, 1 AD 6, 1 AD 5, 1 AST 5, 1 AST 3 и 

1 AST 2);

- Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) (12 04 04): бяха приети 

13 временни длъжности (1 AD 12, 1 AD 10, 1 AD 9, 3 AD 8, 2 AD 7, 2 AD 6, 

1 AD 5, 1 AST 4 и 1 AST 1);

- Европейска агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) 

(32 04 10): бяха приети 2 временни длъжности (1 AD 6 и 1 AD 5);

- Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA): бяха приети 2 временна 

длъжности AD 10;

- Европейски институт за равенство между половете (33 06 03): бяха приети 

2 временни длъжности (1 AD 8 и 1 AD 7);
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В. РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКАТА

ДЯЛ 01 — ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 

реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 

бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
01 02 04 Prince — Предоставяне на информация 

за Икономическия и паричен съюз, 
включително за еврото

4 500 000 (-1 400 000)

01 04 04 Рамкова програма за 
конкурентоспособност и иновации —
Програма за предприемачество и 
иновации

30 500 000 (-69 500 000)

Въз основа на изпълнението на бюджета през 2010 г., информацията за изпълнението 

на бюджетните прогнози за 2011 г., както и на реалистичния капацитет за усвояване, 

Съветът прие и специфично намаление за бюджетен ред 01 03 02 (Макроикономическа 

помощ), за който той одобри сума в размер на 95 550 000 EUR в бюджетни кредити за 

поети задължения (-9 450 000 EUR) и 79 050 000 EUR в бюджетни кредити за плащания 

(-9 450 000 EUR).

Освен това Съветът прие някои намаления, свързани с административните разходи на 

Комисията1.

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията2.

                                               
1 Вж. Комисия — Раздел ІІІ, точка 1.
2 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 02 — ПРЕДПРИЯТИЯ

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 
следните бюджетни редове:

- Функциониране и развитие на вътрешния пазар, по-специално в областта на 
нотификацията, сертифицирането и отрасловото сближаване — Разходи за 
административно управление (02 01 04 01), за този бюджетен ред Съветът одобри 
сума от 864 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и в бюджетни 
кредити за плащания (-136 000 EUR);

- Стандартизация и сближаване на законодателствата — Разходи за 
административно управление (02 01 04 02), за този бюджетен ред Съветът одобри 
сума от 160 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и в бюджетни 
кредити за плащания (-30 000 EUR);

- Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации — Програма за 
предприемачество и иновации — Разходи за административно управление
(02 01 04 04), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 5 500 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 
(-500 000 EUR);

- Разходи, свързани с научноизследователския персонал (02 01 05 01), за този 
бюджетен ред Съветът одобри сума от 8 930 000 EUR в бюджетни кредити за 
поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-2 800 000 EUR);

- Външен персонал за научни изследвания (02 01 05 02), за този бюджетен ред 
Съветът одобри сума от 3 330 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
и бюджетни кредити за плащания (-320 000 EUR).

Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 
реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 
бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП

02 02 01 Рамкова програма за 
конкурентоспособност и иновации —
Програма за предприемачество и 
иновации

76 700 000 (-4 000 000)

Ред Описание Одобрени суми в БКП
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02 02 02 01 Подкрепа за Центъра за промишлено 
сътрудничество ЕС—Япония и за 
членство в международни 
изследователски групи

1 700 000 (-400 000)

02 02 15 европейска програма за мониторинг на 
Земята (ГМОСС)

23 000 000 (-12 500 000)

02 03 01 Функциониране и развитие на 
вътрешния пазар, по-специално в 
областта на нотификацията, 
сертифицирането и отрасловото 
сближаване

12 800 000 (-3 000 000)

02 03 04 Стандартизация и сближаване на 
законодателствата

17 150 000 (-2 850 000)

02 04 01 01 Изследвания в областта на 
космическото пространство

219 000 000 (-41 000 000)

02 04 01 02 Изследвания в областта на сигурността 125 000 000 (-25 000 000)
02 04 01 03 Изследвания, свързани с транспорта 

(Галилео)
40 000 000 (-20 000 000)

Съветът приложи също така целеви намаления на разходите на Изпълнителната 

агенция за конкурентоспособност и иновации — Принос от Рамковата програма за 

конкурентоспособност и иновации — Програма за предприемачество и иновации

(02 01 04 30), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 7 544 000 EUR в бюджетни 

кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-39 000 EUR) въз 

основа на подход, подобен на следвания за институциите.

Като приложи същия подход, като този към административните разходи на 

институциите, Съветът ограничи повишението на разходите за агенциите, натоварени с 

нови задачи до 1,5 % в сравнение с бюджета за 2011 г. Ето защо бюджетните кредити за 

бюджетен ред 02 05 02 01 (Европейска агенция на ГНСС — вноска по дялове 1 и 2) бяха 

намалени с 2 300 685 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и с 2 816 685 EUR 

в бюджетни кредити за плащания, като по този начин БКПЗ и БКП възлизат съответно 

на 5 705 315 EUR и 5 189 315 EUR.

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 03 — КОНКУРЕНЦИЯ

В тази област на политиката Съветът прие бюджетните кредити, поискани от 
Комисията1.

ДЯЛ 04 — ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Съветът постигна съгласие да създаде нов бюджетен ред 04 03 15 (Европейска година 
за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията 2012), със 
сума от 2 700 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 2 400 000 EUR в 
бюджетни кредити за плащания. До приемането на правното основание сумите са 
поставени в резерва. За неговото финансиране в бюджетен ред 04 03 07 (Анализ, 
проучвания и по-добра информираност за социалното положение, демографските 
данни и семейството) бяха приложени намаления със същите суми.

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 
следните бюджетни редове:

- Анализ, проучвания и по-добра информираност за социалното положение, 
демографските данни и семейството — разходи за административно управление
(04 01 04 06), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 85 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения и за плащания (-15 000 EUR);

- Програма „Прогрес“ — Разходи за административно управление (04 01 04 10), за 
този бюджетен ред Съветът одобри сума от 2 307 000 EUR в бюджетни кредити за 
поети задължения и за плащания (-540 000 EUR);

- Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ — разходи за 
административно управление (04 01 04 11), за този бюджетен ред Съветът одобри 
сума от 200 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни 
кредити за плащания (-50 000 EUR).

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 
реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 
бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
04 03 02 Разходи за срещи за предварителни 

консултации с представители на 
синдикатите

250 000 (-100 000)

04 03 03 01 Колективни трудови правоотношения 
и социален диалог

11 500 000 (-3 000 000)

04 03 03 03 Информация, консултиране и участие 
на представители на предприятия

4 800 000 (-1 200 000)

04 03 04 EURES (Европейски служби по 
заетостта)

16 200 000 (-300 000)

04 03 05 Свободно движение на работници, 
координация на системите за социална 
сигурност и мерки за мигрантите, 
включително мигранти от трети 
държави

4 200 000 (-1 300 000)

04 04 01 01 Заетост 16 140 000 (-1 860 000)
04 04 01 02 Социална закрила и интегриране 25 500 000 (-1 000 000)
04 04 01 03 Условия на труд 8 000 000 (-500 000)
04 04 01 06 Подкрепа за изпълнение 500 000 (-500 000)
04 04 15 Европейски механизъм за 

микрофинансиране „Прогрес“
21 250 000 (-3 500 000)

04 05 01 Европейски фонд за приспособяване 
към глобализацията (ЕФПГ)

p.m. (-50 000 000)

Съветът също така постигна съгласие да приеме специфично намаление в бюджетни 

кредити за плащания за следните бюджетни редове въз основа на последната налична 

информация за изпълнението и капацитета за усвояване:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
04 02 06 Приключване на Европейския 

социален фонд (ЕСФ) — цел 3 
(2000—2006 г.)

42 852 117 (-7 147 883)

04 02 19 Европейски социален фонд (ЕСФ) 
— регионална 
конкурентоспособност и заетост

2 320 013 640 (-386 986 360)
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Въз основа на изпълнението на бюджета през 2010 г., информацията за изпълнението 

на бюджетните прогнози за 2011 г., както и на реалистичния капацитет за усвояване, 

Съветът прие и специфично намаление по следните бюджетни редове:

- Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) — Компонент „Човешки 

ресурси“ — Разходи за административно управление (04 01 04 13), за този 

бюджетен ред Съветът одобри сума от 1 398 000 EUR в бюджетни кредити за 

поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-147 000 EUR);

- Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) — Развитие на човешките 

ресурси (04 06 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 108 150 000 EUR 

в бюджетни кредити за поети задължения (-6 000 000 EUR) и 56 987 277 EUR в 

бюджетни кредити за плащания (-5 574 723 EUR).

Като приложи подход, подобен на този към административните разходи на 

институциите, Съветът не прие повишението на бюджетните кредити за пълноценно 

функциониращите агенции в сравнение с 2011 г. Ето защо бюджетните кредити за 

поети задължения и бюджетните кредити за плащания бяха намалени, както следва:

Ред Описание Одобрени суми в БКПЗ и 
БКП

04 04 03 01 Европейска фондация за подобряване 
на условията на живот и труд — вноска 
по дялове 1 и 2 13 040 000 (-360 000)

04 04 04 02 Европейска агенция за безопасност и 
здраве при работа — вноска по 
дялове 1 и 2 6 900 000 (-150 000)

04 04 04 03 Европейска агенция за безопасност и 
здраве при работа — вноска по дял 3 7 416 000 (-252 000)

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 05 — СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет Съветът определи 
специфично намаление за следните бюджетни редове:

- Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — неопeративна 
техническа помощ (05 01 04 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 
7 550 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за 
плащания (-1 200 000 EUR);

- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) —
неопeративна техническа помощ (05 01 04 04), за този бюджетен ред Съветът 
одобри сума от 4 755 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 
бюджетни кредити за плащания (-500 000 EUR);

- Премия за протеинови култури (05 03 02 25), за този бюджетен ред Съветът 
одобри сума от 47 500 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 
бюджетни кредити за плащания (-2 500 000 EUR);

- Помощ на площ за памук (05 03 02 40), за този бюджетен ред Съветът одобри 
сума от 226 000 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни 
кредити за плащания (-18 000 000 EUR);

- Специфично подпомагане (Член 68)- обвързани с производството преки помощи
(05 03 02 44), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 859 000 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 
(-6 000 000 EUR);

- Оперативна техническа помощ (05 04 05 02), за този бюджетен ред Съветът 
одобри сума от 20 021 200 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
(-2 500 000 EUR) и 4 910 000 EUR в бюджетни кредити за плащания 
(-3 000 000 EUR);

- Проучвания на структурата на земеделските стопанства (05 08 02), за този 
бюджетен ред Съветът одобри сума от 15 235 377 EUR в бюджетни кредити за 
поети задължения (-5 000 000 EUR) и 11 125 377 EUR в бюджетни кредити за 
плащания (-10 000 000 EUR);

- Повишаване на обществената осведоменост за Общата селскостопанска 
политика (05 08 06), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 7 000 000 EUR 
в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 
(-1 000 000 EUR);
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- Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — опeративна 

техническа помощ (05 08 09), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 

1 490 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за 

плащания (-215 000 EUR).

Съветът реши да определи намаление на поисканите в ПБ бюджетни кредити за поети 

задължения и за плащания в размер общо на 161,02 млн. евро по следните бюджетни 

редове от Глава 05 02 (Интервенции на селскостопанските пазари) въз основа на 

изпълнението на предходния и настоящия бюджет:

Ред Описание Одобрени суми в БКПЗ и 
БКП

05 02 04 99 Други мерки (продоволствени 
програми)

60 000 (-40 000)

05 02 06 05 Мерки за подобряване на 
качеството

46 000 000 (-2 000 000)

05 02 08 03 Оперативни средства за 
организации на производители

420 000 000 (-80 000 000)

05 02 08 11 Помощи за предварително признати 
групи производители

130 000 000 (-20 000 000)

05 02 08 12 Схема за плодове в училище 64 000 000 (-26 000 000)
05 02 09 08 Национални програми за 

подпомагане за лозаро-винарския 
сектор

1 066 900 000 (-20 000 000)

05 02 09 99 Други мерки (лозаро-винарски 
сектор)

200 000 (-1 800 000)

05 02 10 01 Мерки за насърчаване — плащания 
от държавите-членки

48 000 000 (-3 000 000)

05 02 12 08 Мляко за училищата 76 000 000 (-5 000 000)
05 02 13 01 Възстановявания за говеждо и 

телешко месо
34 000 000 (-2 000 000)

05 02 15 04 Възстановявания за яйца 3 000 000 (-1 000 000)

Съветът определи подобно намаление по бюджетен ред 05 02 10 02 (Мерки за 

насърчаване — преки плащания от Съюза), за този бюджетен ред той одобри сума от 

1 230 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-180 000 EUR) и 

1 000 000 EUR в бюджетни кредити за плащания (-180 000 EUR).
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Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 
реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 
бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП

05 04 02 01 Приключване на Европейския фонд 
за ориентиране и гарантиране на 
земеделието, секция „Ориентиране“ 
— региони в обхвата на цел 1 
(2000 г.—2006 г.)

80 000 000 (-10 000 000)

05 04 05 01 Програми за развитие на селските 
райони

12 510 000 000 (-140 000 000)

Съветът също така определи намаление от 337 600 000 EUR по бюджетен 
ред 05 07 01 06 (Счетоводно зануляване на сметки от предходни години по отношение 
на разходите за съвместно управление в рамките на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА 
(предходни мерки) и в рамките на ЕФГЗ), въз основа на изпълнението на предходния и 
настоящия бюджет, като по този начин бюджетните кредити възлизат на 
-406 600 000 EUR.

Въз основа на изпълнението на бюджета през 2010 г., информацията за изпълнението 
на бюджетните прогнози за 2011 г., както и на реалистичния капацитет за усвояване, 
Съветът прие и специфично намаление по следните бюджетни редове:

- Инструмент за предприсъединителна помощ за развитието на селските райони 
(IPARD) (05 05 02), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 
229 458 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-8 000 000 EUR) и 
54 185 000 EUR в бюджетни кредити за плащания (-3 000 000 EUR);

- Международни споразумения в сферата на селското стопанство (05 06 01), за 
този бюджетен ред Съветът одобри сума от 6 360 000 EUR в бюджетни кредити за 
поети задължения (-155 000 EUR) и 6 055 858 EUR в бюджетни кредити за 
плащания (-459 142 EUR).

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 
бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 06 — МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 

реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 

следните бюджетни редове:

- Програма „Марко Поло II“ — Разходи за административно управление

(06 01 04 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 109 800 EUR в 

бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 

(-39 000 EUR);

- Транспорт — Разходи за административно управление (06 01 04 02), за този 

бюджетен ред Съветът одобри сума от 799 800 EUR в бюджетни кредити за 

поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-93 000 EUR);

- Финансова подкрепа за проекти от общ интерес в трансевропейската 

транспортна мрежа— Разходи за административно управление (06 01 04 04), 

за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 2 100 000 EUR бюджетни кредити 

за поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-900 000 EUR);

- Разходи, свързани с научноизследователския персонал (06 01 05 01), за този 

бюджетен ред Съветът одобри сума от 5 000 000 EUR в бюджетни кредити за 

поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-1 000 000 EUR);

- Външен персонал за научни изследвания (06 01 05 02), за този бюджетен ред 

Съветът одобри сума от 2 400 000 EUR в бюджетни кредити за поети 

задължения и бюджетни кредити за плащания (-500 000 EUR);

- Други разходи за управление в областта на научните изследвания (06 01 05 03), 

за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 845 000 EUR в бюджетни кредити 

за поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-600 000 EUR);
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Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 

реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 

бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
06 02 03 Помощни дейности във връзка с 

европейската транспортна политика 
и правата на пътниците

14 974 236 (-3 000 000)

06 02 06 Програма „Марко Поло II“ 26 660 000 (-1 040 000)
06 02 11 Сигурност на транспорта 1 500 000 (-800 000)
06 03 01 Приключване на финансовата 

подкрепа за проекти от общ интерес 
в трансевропейската транспортна 
мрежа

28 000 000 (-12 000 000)

06 03 03 Финансова подкрепа за проекти от 
общ интерес в трансевропейската 
транспортна мрежа

709 300 000 (-78 000 000)

06 03 05 Съвместно предприятие SESAR 34 000 000 (-11 000 000)
06 06 02 01 Научни изследвания, свързани с 

транспорта (включително 
въздухоплаване)

10 500 000 (-4 500 000)

06 06 02 02 Научни изследвания, свързани с 
транспорта (включително 
въздухоплаване) — съвместно 
предприятие „Горивни клетки и 
водород“ (ГКВ)

1 782 623 (-70 000)

06 06 02 03 Съвместно предприятие SESAR 27 000 000 (-18 000 000)

Въз основа на изпълнението на бюджета през 2010 г., информацията за изпълнението 

на бюджетните прогнози за 2011 г., реалистичния капацитет за усвояване на 

средствата и информация за резултатите, предоставяна под формата на разчети за 

дейността, Съветът също така внимателно разгледа разходите на изпълнителните 

агенции, отговарящи за тяхното управление. В съответствие с това бюджетните 

кредити по бюджетен ред 06 01 04 32 (Изпълнителна агенция за 

конкурентоспособност и иновации - вноска от програма „Марко Поло II“) бяха 

намалени с 20 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни 

кредити за плащания, като по този начин бюджетните кредити за поети задължения и 

бюджетните кредити за плащания възлизат на 1 555 000 EUR.
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Като приложи подход, подобен на този към административните разходи на 

институциите, Съветът ограничи повишението на разходите за натоварените с нови 

задачи агенции до 1,5 % в сравнение с бюджета за 2011 г. и не прие повишението на 

бюджетните кредити за пълноценно функциониращите агенции в сравнение с 2011 г. В 

резултат на това бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за 

плащания бяха намалени, както следва:

- Европейска агенция за авиационна безопасност — вноска по дялове 1 и 2

(06 02 01 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 26 676 626 EUR в 

бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 

(-38 390 EUR);

- Европейска агенция по морска безопасност — вноска по дялове 1 и 2

(06 02 02 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 22 060 010 EUR в 

бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 

(-4 371 990 EUR);

- Европейска агенция по морска безопасност — вноска по дялове 3 и 2

(06 02 02 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 22 060 010 EUR в 

бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 

(-1 081 141 EUR);

- Европейска железопътна агенция — вноска по дялове 1 и 2 (06 02 08 01), за този 

бюджетен ред Съветът одобри сума от 16 537 000 EUR в бюджетни кредити за 

поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-1 103 000 EUR).

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.



13110/11 av/II/npb 67
DG G II A BG

ДЯЛ 07 - ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 

реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 

следните бюджетни редове:

- LIFE+ (Финансов инструмент за околната среда — 2007—2013 г.) — Разходи 

за административно управление (07 01 04 01), за този бюджетен ред Съветът 

одобри сума от 15 800 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 

бюджетни кредити за плащания (-1 400 000 EUR);

- Прилагане на политиката и законодателството на ЕС за действия, свързани с 

климата — Разходи за административно управление (07 01 04 05), за този 

бюджетен ред Съветът одобри сума от 1 800 000 EUR в бюджетни кредити за 

поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-200 000 EUR);

- Принос за многостранни и международни дейности по околната среда

(07 02 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 2 150 000 EUR в 

бюджетни кредити за поети задължения (-100 000 EUR) и 1 912 500 EUR в 

бюджетни кредити за плащания (-337 500 EUR);

Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 

реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 

бюджетните кредити за плащания по бюджетен ред 07 03 07 (LIFE+ (Финансов 

инструмент за околната среда — 2007—2013 г.)) с 14 500 000 EUR, като по този начин 

бюджетните кредити за плащания възлизат на 205 500 000 EUR.

Като приложи същия подход, като този към административните разходи на 

институциите, Съветът ограничи повишението на разходите за агенциите, натоварени с 

нови задачи до 1,5 % в сравнение с бюджета за 2011 г. За агенциите в начална фаза 

увеличенията на съответната вноска по дялове 1 и 2 бяха ограничени до три четвърти 

от исканията. Ето защо бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните 

кредити за плащания бяха намалени, както следва:
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Ред Описание Одобрени суми в БКПЗ и 
БКП

07 03 09 01 Европейска агенция за околната 
среда — вноска по дялове 1 и 2

21 880 355 -950 367

07 03 60 01 Европейска агенция по химикали —
дейности в областта на 
законодателството за биоцидите —
вноска по дял 1 и 2 от бюджетен 
ред 2

(вж. дял 40 — Резерви)

07 03 70 01 Европейска агенция по химикали —
дейности в областта на 
законодателството относно вноса и 
износа на опасни химикали —
Вноска по дялове 1 и 2

(вж. дял 40 — Резерв)

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

ДЯЛ 08 — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Във връзка с възможното преразглеждане на многогодишната финансова рамка 

Съветът не включи сумата от 650 000 000 EUR, поставена в резерва на бюджетен 

ред 08 20 02 за допълнително финансиране на ITER (вж. дял 40 — Резерви).

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 

реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 

бюджетен ред 08 01 04 40 (Европейско съвместно предприятие за ITER — Ядрен 

синтез за енергия (F4E) — разходи за административно управление), за който той 

одобри сума в размер на 35 900 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 

бюджетни кредити за плащания (-3 100 000 EUR).

Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 

реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 

бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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Ред Описание Одобрени суми в БКП
08 02 01 Сътрудничество — здравеопазване 420 056 000 (-19 000 000)
08 02 02 Сътрудничество — здравеопазване 

— съвместно предприятие на ИИЛ
44 000 000 (-56 000 000)

08 02 03 Сътрудничество — здравеопазване 
— разходи за подкрепа на 
съвместното предприятие на ИИЛ

4 374 000 (-1 000 000)

08 03 01 Сътрудничество — храни, селско 
стопанство и рибарство и 
биотехнологии

195 000 000 (-5 000 000)

08 04 01 Сътрудничество — нанонауки, 
нанотехнологии, материали и нови 
производствени технологии

360 000 000 (-40 000 000)

08 04 02 Сътрудничество — нанонауки, 
нанотехнологии, материали и нови 
производствени технологии —
съвместно предприятие „Горивни 
клетки и водород“

5 856 000 (-500 000)

08 05 01 Сътрудничество — енергетика 118 476 000 (-6 000 000)
08 05 02 Сътрудничество — енергетика —

съвместно предприятие „Горивни 
клетки и водород“

32 401 000 (-1 500 000)

08 06 02 Сътрудничество — околна среда —
съвместно предприятие „Горивни 
клетки и водород“

1 874 000 (-500 000)

08 07 01 Сътрудничество — транспорт 
(включително въздухоплаване)

299 587 000 (-20 000 000)

08 07 02 Сътрудничество — транспорт —
съвместно предприятие „Чисто 
небе“

135 004 000 (-10 000 000)

08 07 03 Сътрудничество — транспорт —
разходи за подкрепа на съвместното 
предприятие „Чисто небе“

1 000 000 (-1 540 000)

08 07 04 Сътрудничество — транспорт —
съвместно предприятие „Горивни 
клетки и водород“ (ГКВ)

5 858 000 (-2 000 000)

08 09 01 Сътрудничество — механизъм за 
финансиране с поделяне на риска 
(МФПР)

190 500 000 (-9 500 000)

08 10 01 Идеи 811 716 000 (-90 000 000)
08 13 01 Капацитет — научни изследвания в 

полза на малките и средните 
предприятия (МСП)

196 156 000 (-5 000 000)

08 14 01 Капацитет — региони на знанието 18 770 000 (-1 400 000)
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Ред Описание Одобрени суми в БКП
08 15 01 Капацитет — потенциал за научни 

изследвания
60 300 000 (-2 000 000)

08 17 01 Капацитет — дейности в областта 
на международното сътрудничество

33 180 000 (-2 000 000)

08 19 01 Капацитет — подкрепа за 
съгласувано разработване на 
политиките в областта на научните 
изследвания

5 399 000 (-5 000 000)

08 22 03 01 Приключване на Шестата рамкова 
програма на ЕО (2003—2006 г.)

114 000 000 (-6 000 000)

Въз основа на изпълнението на бюджета през 2010 г., информацията за изпълнението 

на бюджетните прогнози за 2011 г., реалистичния капацитет за усвояване на 

средствата и информация за резултатите, предоставяна под формата на разчети за 

дейността, Съветът приложи също така целеви намаления на разходите на 

изпълнителните агенции, отговарящи за тяхното управление. Ето защо бюджетните 

кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания бяха намалени, 

както следва:

Ред Описание Одобрени суми в БКПЗ и 
БКП

08 01 04 30 Изпълнителна агенция на 
Европейския съвет за научни 
изследвания (ERCEA)

37 000 000 (-2 000 000)

08 01 04 31 Изпълнителна агенция за научни 
изследвания (REA)

45 339 000 (-2 000 000)

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 09 — ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И МЕДИИ

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 
следните бюджетни редове:

- Разходи, свързани с научноизследователския персонал (09 01 05 01), за този 
бюджетен ред Съветът одобри сума от 46 400 000 EUR в бюджетни кредити за 
поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-1 700 000 EUR);

- Външен персонал за научни изследвания (09 01 05 02), за този бюджетен ред 
Съветът одобри сума от 11 875 000 EUR в бюджетни кредити за поети 
задължения и бюджетни кредити за плащания (-1 000 000 EUR).

Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 
реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 
бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
09 02 01 Определяне и изпълнение на 

политиката на ЕС в областта на 
електронната комуникация

1 400 000 (-600 000)

09 02 02 01 Програма „По-безопасен Интернет“ 12 654 000 (-2 000 000)
09 03 01 Рамкова програма за 

конкурентоспособност и иновации 
— програма за подкрепа на 
политиката в областта на 
информационните и 
комуникационните технологии

114 000 000 (-6 000 000)

09 03 04 01 Завършване на трансевропейските 
мрежи в областта на 
далекосъбщенията (еТЕN)

1 749 000 (-400 000)

09 04 01 01 Подкрепа за сътрудничество в 
изследванията в областта на 
информационните и 
комуникационните технологии 
(ИКТ — сътрудничество)

987 000 000 (-60 000 000)

09 04 01 02 Сътрудничество — информационни 
и комуникационни технологии —
съвместно предприятие ARTEMIS

26 000 000 (-4 000 000)

09 04 01 03 Сътрудничество — информационни 
и комуникационни технологии —
разходи за подкрепа на съвместното 
предприятие ARTEMIS

1 328 156 (-430 000)

09 04 01 04 Сътрудничество — информационни 
и комуникационни технологии —
съвместно предприятие ENIAC

30 000 000 (-10 000 000)
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Като приложи същия подход, като този към административните разходи на 
институциите, Съветът ограничи повишението на разходите за агенциите, натоварени с 
нови задачи до 1,5 % в сравнение с бюджета за 2011 г.
За агенциите в начална фаза увеличенията на съответната вноска по дялове 1 и 2 бяха 

ограничени до три четвърти от исканията. Ето защо бюджетните кредити за поети 
задължения и бюджетните кредити за плащания бяха намалени, както следва:

Ред Описание Одобрени суми в БКПЗ и 
БКП

Европейска агенция за мрежова и 
информационна сигурност —
вноска по дялове 1 и 2 5 258 000 (-303 648)

09 02 03 01

(вж. дял 40 — Резерви)

09 02 03 02 Европейска агенция за мрежова и 
информационна сигурност —
вноска по дял 3

1 957 630 (-416 255)

09 02 04 01 Орган на европейските регулатори в 
областта на електронните 
съобщения (ОЕРЕС) — Служба —
Вноска по дял 1 и дял 2

3 500 340 (-157 113)

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 
бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

ДЯЛ 10 — ПРЕКИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 
следните бюджетни редове:

- Разходи, свързани с научноизследователския персонал (10 01 05 01), за този 
бюджетен ред Съветът одобри сума от 192 311 000 EUR в бюджетни кредити за 
поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-6 830 000 EUR);

- Външен персонал за научни изследвания (10 01 05 02), за този бюджетен ред 
Съветът одобри сума от 41 597 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
и бюджетни кредити за плащания (-1 380 000 EUR);

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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- Други разходи за управление в областта на научните изследвания (10 01 05 03), за 
този бюджетен ред Съветът одобри сума от 94 025 000 EUR в бюджетни кредити 
за поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-3 920 000 EUR).

Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 
реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 
бюджетните кредити за плащания по бюджетен ред 10 02 01 (Неядрени дейности на 
Съвместния изследователски център (СИЦ)) със 150 000 EUR, като по този начин 
бюджетните кредити за плащания възлизат на 31 850 000 EUR.

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 
бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

ДЯЛ 11 – МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет Съветът определи 
специфично намаление за следните бюджетни редове:

- Помощ за управлението на рибните ресурси (събиране на основни данни и 
подобряване на научните консултации) — разходи за административно 
управление (11 01 04 03), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 
225 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за 
плащания (-200 000 EUR);

- Помощ за управлението на рибните ресурси (събиране на основни данни)
(11 07 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 45 500 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения (-2 000 000 EUR) и 37 900 000 EUR в 
бюджетни кредити за плащания (-2 500 000 EUR);

- Финансово участие в разходи на държавите-членки в областта на контрола 
(11 08 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 45 630 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения (-1 800 000 EUR) и 22 000 000 EUR в 
бюджетни кредити за плащания (-3 200 000 EUR).

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 

реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление на 

бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
11 06 11 Европейски фонд за рибарство 

(ЕФР) — оперативна техническа 
помощ

3 300 000 (-300 000)

11 06 12 Европейски фонд за рибарство 
(ЕФР) — цел „Сближаване“

320 000 000 (-40 000 000)

11 07 02 Подкрепа за управлението на 
рибните ресурси (подобряване на 
научните консултации)

3 000 000 (-500 000)

Като приложи подход, подобен на този към административните разходи на 

институциите, Съветът не прие повишението на бюджетните кредити за пълноценно 

функциониращите агенции в сравнение с 2011 г. Ето защо бюджетните кредити за 

поети задължения и бюджетните кредити за плащания бяха намалени, както следва:

- Агенция на Общността за контрол на рибарството (CFCA) — вноска по 

дялове 1 и 2 (11 08 05 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 

7 163 153 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за 

плащания (-249 847 EUR);

- Агенция на Общността за контрол на рибарството (CFCA) — вноска по дял 3

(11 08 05 02), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 11 711 000 EUR в 

бюджетни кредити за поети задължения и 1 501 415 EUR в бюджетни кредити за 

плащания (-1 209 585 EUR).

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 12 — ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 

реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 

бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
12 02 01 Осъществяване и развитие на 

вътрешния пазар
7 900 000 (-100 000)

12 02 02 Програма Solvit и План за действие 
относно предоставяне на помощ в 
областта на единния пазар

1 000 000 (-200 000)

12 04 01 Специфични дейности в областта на 
финансовите услуги, финансовото 
отчитане и одита

6 000 000 (-1 500 000)

Като приложи за агенциите в начална фаза подход, подобен на този към 

административните разходи на институциите, Съветът ограничи увеличенията на 

съответната вноска по дялове 1 и 2 до три четвърти от исканията. Ето защо бюджетните 

кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания бяха намалени, както 

следва:

Ред Описание Одобрени суми в БКПЗ и 
БКП

12 04 02 01 Европейски банков орган — вноска 
по дялове 1 и 2

6 313 400 (-785 600)

12 04 03 01 Европейски орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване — вноска по 
дялове 1 и 2

4 577 150 (-492 850)

12 04 04 01 Европейски орган за ценни книжа и 
пазари — вноска по дялове 1 и 2

5 694 858 (-143 619)

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 13 — РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Съветът постигна съгласие да приеме специфично намаление в бюджетни кредити за 
плащания за следните бюджетни редове въз основа на последната налична информация 
за изпълнението и на реалистичния капацитет за усвояване:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
13 03 04 Приключване на Европейския фонд 

за регионално развитие (ЕФРР) —
цел 2 (2000—2006 г.)

145 697 200 (-24 302 800)

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

3 403 315 169 (-567 684 831)

13 03 19 Европейски фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) — европейско 
териториално сътрудничество

685 633 879 (-114 366 121)

13 04 01 Кохезионен фонд — приключване 
на предишни проекти (до 2007 г.)

951 211 357 (-198 788 643)

Въз основа на изпълнението на бюджета през 2010 г., информацията за изпълнението 
на бюджетните прогнози за 2011 г., както и на реалистичния капацитет за усвояване, 
Съветът прие намаление по следните бюджетни редове:

- Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) — Компонент „Регионално 
развитие“ — Разходи за административно управление (13 01 04 02), за този 
бюджетен ред Съветът одобри сума от 4 506 900 EUR в бюджетни кредити за 
поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-2 305 100 EUR);

- Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) — компонент „Регионално 
развитие“ (13 05 02), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 
445 900 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-16 553 000) EUR и 
143 970 280 EUR в бюджетни кредити за плащания (-EUR 4 682 000).

На същата основа Съветът постигна съгласие също така да намали бюджетните кредити 
за плащания по бюджетен ред 13 05 03 02 (Трансгранично сътрудничество (ТГС) и 
участие на страните кандидатки и потенциални кандидатки в транснационалните и 
междурегионалните програми за сътрудничество по структурните фондове — вноска 
от функция 4) с 2 000 000 EUR, като по този начин бюджетните кредити за плащания 
възлизат на 28 000 000 EUR.
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За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 
бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

ДЯЛ 14 — ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи намаление с 30 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания по бюджетен 
ред 14 01 04 01 (Осъществяване и развитие на вътрешния пазар — Разходи за 
административно управление), като по този начин бюджетните кредити за поети 
задължения и бюджетните кредити за плащания възлизат на 120 000 EUR.

Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 
реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 
бюджетните кредити за плащания по бюджетен ред 14 02 01 (Осъществяване и 
развитие на вътрешния пазар) с 50 000 EUR, като по този начин бюджетните кредити 
за плащания възлизат на 2 650 000 EUR.

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 
бюджетните кредити, поискани от Комисията.1

ДЯЛ 15 — ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 
следните бюджетни редове:

- Разходи, свързани с научноизследователския персонал (15 01 05 01), за този 
бюджетен ред Съветът одобри сума от 1 922 000 EUR в бюджетни кредити за 
поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-30 000 EUR);

- Външен персонал за научни изследвания (15 01 05 02), за този бюджетен ред 
Съветът одобри сума от 630 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
и бюджетни кредити за плащания (-70 000 EUR).

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 

реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 

бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
15 02 02 Еразмус Мундус 90 000 000 (-5 000 000)
15 02 11 01 Европейски институт за иновации и 

технологии —управленска 
структура

3 493 000 (-1 000 000)

15 02 11 02 Европейски институт за иновации и 
технологии —общности на 
знанието и иновациите (KIC)

52 210 000 (-20 000 000)

15 02 22 Програма „Учене през целия 
живот“

940 000 000 (-60 000 000)

15 07 77 „Хора“ 589 000 000 (-60 000 000)

Като приложи подход, подобен на този към административните разходи на 

институциите, Съветът не прие повишението на бюджетните кредити за пълноценно 

функциониращите агенции в сравнение с 2011 г. Ето защо бюджетните кредити за 

поети задължения и бюджетните кредити за плащания бяха намалени, както следва:

- Европейски център за развитие на професионалното обучение — вноска по 

дял 3 (15 02 25 02), за който той одобри сума в размер на 2 892 000 EUR в 

бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 

(-1 493 000 EUR);

- Европейска фондация за обучение — вноска по дялове 1 и 2 (15 02 27 01), за този 

бюджетен ред Съветът одобри сума от 14 328 000 EUR в бюджетни кредити за 

поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-286 560 EUR);

- Европейска фондация за обучение — вноска по дял 3 (15 02 27 02), за този 

бюджетен ред Съветът одобри сума от 5 632 440 EUR в бюджетни кредити за 

поети задължения и 5 522 000 EUR в бюджетни кредити за плащания 

(-110 440 EUR).
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Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 
следните бюджетни редове:

- Програма „Култура“ (2007 —2013 г.) — разходи за административно 
управление (15 01 04 44), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 
500 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за 
плащания (-50 000 EUR);

- Програма „Култура“ (2007 —2013 г.) (15 04 44), за този бюджетен ред Съветът 
одобри сума от 58 003 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
(-500 000 EUR) и 49 000 000 EUR в бюджетни кредити за плащания 
(-1 500 000 EUR).

По същата причина Съветът постигна съгласие да намали бюджетните кредити за 
плащания по бюджетен ред 15 04 68 (МЕДИА Мундус) с 1 000 000 EUR, като по този 
начин бюджетните кредити за плащания възлизат на 3 760 000 EUR.

Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 
реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 
бюджетните кредити за плащания по бюджетен ред 15 02 03 (Сътрудничество с трети 
държави в областта на образованието и професионалното обучение) с 2 000 000 EUR, 
като по този начин бюджетните кредити за плащания възлизат на 6 000 000 EUR.

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 
бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

ДЯЛ 16 – КОМУНИКАЦИЯ

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 
следните бюджетни редове:

- Дейности в областта на комуникацията — разходи за административно 
управление (16 01 04 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 
3 000 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за 
плащания (-200 000 EUR);

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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- Европа за гражданите— Разходи за административно управление (16 01 04 03), 
за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 210 000 EUR в бюджетни кредити 
за поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-20 000 EUR);

- Мултимедийни действия (16 02 02), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 
27 460 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-3 000 000 EUR) и 
25 000 000 EUR в бюджетни кредити за плащания (-3 000 000 EUR).

Освен това Съветът прие някои намаления, свързани с административните разходи на 
Комисията1.

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 
бюджетните кредити, поискани от Комисията2.

ДЯЛ 17 — ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 
бюджетен ред 17 04 02 01 (Други мерки в областта на ветеринарната дейност, 
хуманното отношение към животните и общественото здраве — нови мерки), за 
който той одобри сума в размер на 15 000 000 EUR в бюджетни кредити за поети 
задължения (-3 000 000 EUR) и 7 000 000 EUR в бюджетни кредити за плащания 
(-6 000 000 EUR).

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет Съветът постигна 
съгласие също така да намали бюджетните кредити за плащания за бюджетен 
ред 17 04 01 01 (Програми за ерадикация и мониторинг на болестите по животните; 
мониторинг на физическото състояние на животните, което може да създаде риск 
за общественото здраве, свързан с външен фактор — нови мерки) с 24 000 000 EUR, 
като по този начин бюджетните кредити за плащания възлизат на 171 000 000 EUR.

По същата причина Съветът определи и намаление от 50 000 EUR по бюджетен ред 
17 01 04 03 (Програма за действие на Европейския съюз в областта на защитата на 
потребителите — разходи за административно управление), като по този начин 
бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания възлизат 
на 950 000 EUR.

                                               
1 Вж. Комисия — Раздел ІІІ, точка 1.
2 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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Като приложи подход, подобен на този към административните разходи на 
институциите, Съветът не прие повишението на бюджетните кредити за пълноценно 
функциониращите агенции в сравнение с 2011 г. Освен това Съветът ограничи 
повишението на разходите за агенциите, натоварени с нови задачи, до 1,5 % в 
сравнение с бюджета за 2011 г. Ето защо бюджетните кредити за поети задължения и 
бюджетните кредити за плащания бяха намалени, както следва:

- Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията — вноска по 
дялове 1 и 2 (17 03 03 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 
32 430 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за 
плащания (-4 880 000 EUR);

- Европейски орган за безопасност на храните — вноска по дял 3 (17 03 07 02), за 
този бюджетен ред Съветът одобри сума от 22 488 000 EUR в бюджетни кредити 
за поети задължения (-4 601 000 EUR) и 22 690 000 EUR в бюджетни кредити за 
плащания (-1 578 000 EUR).

- Специална вноска за „лекарствата сираци“ (17 03 10 03), за този бюджетен ред 
Съветът одобри сума от 4 974 515 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
и бюджетни кредити за плащания (-1 025 485 EUR).

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 
бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

ДЯЛ 18 — ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 
следните бюджетни редове:

- Европейски бежански фонд — Разходи за административно управление
(18 01 04 02), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 400 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 
(-100 000 EUR);

- Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни— Разходи за 
административно управление (18 01 04 09), за този бюджетен ред Съветът одобри 
сума от 400 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни 
кредити за плащания (-100 000 EUR);

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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- Предотвратяване, подготвеност и управление на последиците от тероризма —
разходи за административно управление (18 01 04 16), за този бюджетен ред 
Съветът одобри сума от 200 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 
бюджетни кредити за плащания (-100 000 EUR);

- Предотвратяване на престъпността и борба с нея — разходи за 
административно управление (18 01 04 17), за този бюджетен ред Съветът одобри 
сума от 500 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни 
кредити за плащания (-100 000 EUR);

- Визова информационна система (ВИС) (18 02 05), за този бюджетен ред Съветът 
одобри сума от 30 740 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
(-8 000 000 EUR) и 25 000 000 EUR в бюджетни кредити за плащания 
(-4 000 000 EUR);

- Фонд за външните граници (18 02 06), за този бюджетен ред Съветът одобри сума 
от 334 100 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-15 000 000 EUR) и 
186 814 450 EUR в бюджетни кредити за плащания (-11 929 550 EUR);

- Европейски фонд за връщане (18 02 09), за този бюджетен ред Съветът одобри 
сума от 152 500 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
(-10 000 000 EUR) и 76 582 000 EUR в бюджетни кредити за плащания;

- Предотвратяване, подготвеност и управление на последиците от тероризма
(18 05 08), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 22 280 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения (-1 000 000 EUR) и 7 000 000 EUR в 
бюджетни кредити за плащания (-1 000 000 EUR);

- Предотвратяване на престъпността и борба с нея (18 05 09), за този бюджетен 
ред Съветът одобри сума от 110 570 000 EUR в бюджетни кредити за поети 
задължения (-7 000 000 EUR) и 29 500 000 EUR в бюджетни кредити за плащания 
(-7 500 000 EUR);

- Prince — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие (18 08 01), за този 
бюджетен ред Съветът одобри сума от 1 800 000 EUR в бюджетни кредити за 
поети задължения (-1 000 000 EUR) и 774 000 EUR в бюджетни кредити за 
плащания (-750 000 EUR).
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Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 
реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 
бюджетните кредити за плащания за бюджетен ред 18 02 04 (Шенгенска 
информационна система (ШИС II)) с 1 000 000 EUR, като по този начин бюджетните 
кредити за плащания възлизат на 20 000 000 EUR.

Като приложи подход, подобен на този към административните разходи на 
институциите, Съветът не прие повишението на бюджетните кредити за пълноценно 
функциониращите агенции в сравнение с 2011 г. и ограничи повишението на разходите 
за агенциите, натоварени с нови задачи, до 1,5 % в сравнение с бюджета за 2011 г. Ето 
защо бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания 
бяха намалени, както следва:

- Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по 
външните граници — вноска по дялове 1 и 2 (18 02 03 01), за този бюджетен ред 
Съветът одобри сума от 21 000 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
и бюджетни кредити за плащания (-8 000 000 EUR);

- Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по 
външните граници — вноска по дял 3 (18 02 03 02), за този бюджетен ред Съветът 
одобри сума от 50 500 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 
47 000 000 EUR в бюджетни кредити за плащания (-2 500 000 EUR);

- Европейска полицейска служба — вноска по дял 3 (18 05 02 02), за този бюджетен 
ред Съветът одобри сума от 19 757 000 EUR в бюджетни кредити за поети 
задължения (-1 326 000 EUR) и 18 083 000 EUR в бюджетни кредити за плащания;

- Европейски полицейски колеж — вноска по дял 3 (18 05 05 02), за този бюджетен 
ред Съветът одобри сума от 4 134 095 EUR в бюджетни кредити за поети 
задължения и бюджетни кредити за плащания (-444 905 EUR).

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 
бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 19 — ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Въз основа на изпълнението на бюджета през 2010 г., информацията за изпълнението 
на бюджетните прогнози за 2011 г., както и на реалистичния капацитет за усвояване, 
Съветът прие специфично намаление по следните бюджетни редове:

- Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР) — Разходи за 
административно управление (19 01 04 01), за този бюджетен ред Съветът одобри 
сума от 58 145 500 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни 
кредити за плащания (-2 973 000 EUR);

- Инструмент за стабилност — Разходи за административно управление
(19 01 04 03), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 7 288 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 
(-1 712 000 EUR);

- Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) — Разходи за 
административно управление (19 01 04 04), за този бюджетен ред Съветът одобри 
сума от 500 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни 
кредити за плащания (-250 000 EUR);

- Европейски инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) — Разходи за 
административно управление (19 01 04 07), за този бюджетен ред Съветът одобри 
сума от 10 173 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни 
кредити за плащания (-1 287 000 EUR);

- Сътрудничество с трети държави в областта на миграцията и убежището 
(19 02 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 54 000 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения (-3 648 000 EUR) и 57 606 000 EUR в 
бюджетни кредити за плащания (-2 824 000 EUR);

- Сътрудничество с индустриализирани трети държави (19 05 01), за този бюджетен 
ред Съветът одобри сума от 24 021 000 EUR в бюджетни кредити за поети 
задължения (-1 000 000 EUR) и 20 800 000 EUR в бюджетни кредити за плащания 
(-1 500 000 EUR);

- Реакция и готовност при кризи (Инструмент за стабилност) (19 06 01 01), за 
този бюджетен ред Съветът одобри сума от 202 900 000 EUR в бюджетни кредити 
за поети задължения (-22 134 000 EUR) и 152 866 000 EUR в бюджетни кредити за 
плащания (-5 084 000 EUR);
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- Действия в областта на смекчаване на риска и готовността във връзка с 

химически, ядрени и биологични материали или агенти (Инструмент за 

стабилност) (19 06 02 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 

44 000 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-2 300 000 EUR) и 

28 500 000 EUR в бюджетни кредити за плащания (-1 500 000 EUR);

- Трансрегионални действия в областта на организираната престъпност, 

трафика, защитата на критични инфраструктурни обекти, заплахите за 

общественото здраве и борбата с тероризма (Инструмент за стабилност)

(19 06 03), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 21 000 000 EUR в 

бюджетни кредити за поети задължения (-1 000 000 EUR) и 11 700 000 EUR в 

бюджетни кредити за плащания (-1 500 000 EUR);

- Помощ за рехабилитацията и възстановяването на Афганистан (19 10 01 02), за 

този бюджетен ред Съветът одобри сума от 194 915 000 EUR в бюджетни кредити 

за поети задължения (-5 000 000 EUR) и 142 000 000 EUR в бюджетни кредити за 

плащания (-18 000 000 EUR);

- Сътрудничество с Ирак, Иран и Йемен (19 10 03), за този бюджетен ред Съветът 

одобри сума от 49 651 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 

(-3 000 000 EUR) и 38 348 055 EUR в бюджетни кредити за плащания 

(-1 651 945 EUR);

- Оценка на резултатите от помощта на Съюза, по-нататъшни мерки и мерки за 

одит (19 11 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 14 000 000 EUR в 

бюджетни кредити за поети задължения (-1 600 000 EUR) и 12 000 000 EUR в 

бюджетни кредити за плащания (-2 500 000 EUR);

- Европейският съюз по света (19 11 03), за този бюджетен ред Съветът одобри 

сума от 4 000 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-1 000 000 EUR) 

и 2 856 537 EUR в бюджетни кредити за плащания (-1 243 463 EUR).
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На същата основа Съветът постигна съгласие също така да намали бюджетните кредити 

за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
19 08 02 01 Трансгранично сътрудничество 

(ТГС) — вноска от функция 4
70 000 000 (-10 000 000)

19 10 02 Сътрудничество с развиващите се 
страни в Централна Азия

72 000 000 (-4 000 000)

19 11 02 Информационни програми за трети 
държави

12 378 327 (-1 321 673)

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

ДЯЛ 20 — ТЪРГОВИЯ

Въз основа на изпълнението на бюджета през 2010 г., информацията за изпълнението 

на бюджетните прогнози за 2011 г., както и на реалистичния капацитет за усвояване, 

Съветът прие специфично намаление по следните бюджетни редове:

- Външнотърговски отношения, в това число достъп до пазарите на трети 

държави (20 02 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 7 300 000 EUR 

в бюджетни кредити за поети задължения (-2 500 000 EUR) и 7 500 000 EUR в 

бюджетни кредити за плащания (-1 000 000 EUR);

- Помощи за търговията — многостранни инициативи (20 02 03), за този 

бюджетен ред Съветът одобри сума от 3 825 000 EUR в бюджетни кредити за 

поети задължения (-675 000 EUR) и 1 400 000 EUR в бюджетни кредити за 

плащания (-2 000 000 EUR).

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията.1

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 21 — РАЗВИТИЕ И ОТНОШЕНИЯ С ДЪРЖАВИТЕ ОТ АФРИКА, 
КАРИБИТЕ И ТИХООКЕАНСКИЯ БАСЕЙН (АКТБ)

Въз основа на изпълнението на бюджета през 2010 г., информацията за изпълнението 
на бюджетните прогнози за 2011 г., както и на реалистичния капацитет за усвояване, 
Съветът прие специфично намаление по следните бюджетни редове:

- Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР) — Разходи за 
административно управление (21 01 04 01), за този бюджетен ред Съветът одобри 
сума от 39 533 300 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни 
кредити за плащания (-8 000 000 EUR);

- Продоволствена сигурност (21 02 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума 
от 244 264 700 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-2 000 000 EUR) и 
185 674 904 EUR в бюджетни кредити за плащания (-4 325 096 EUR);

- Недържавни участници в развитието (21 03 01), за този бюджетен ред Съветът 
одобри сума от 193 725 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
(-4 736 980 EUR) и 175 696 110 EUR в бюджетни кредити за плащания 
(-8 303 890 EUR);

- Околна среда и устойчиво управление на природните ресурси, включително на 
енергията (21 04 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 
199 213 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-1 500 000 EUR) и 
139 500 000 EUR в бюджетни кредити за плащания (-30 500 000 EUR);

- Здравеопазване (21 05 01 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 
33 190 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-5 000 000 EUR) и 
14 200 000 EUR в бюджетни кредити за плащания (-2 000 000 EUR);

- Други аспекти на човешкото и социалното развитие (21 05 01 03), за този 
бюджетен ред Съветът одобри сума от 30 440 000 EUR в бюджетни кредити за 
поети задължения (-41 000 000 EUR) и 17 525 000 EUR в бюджетни кредити за 
плащания (-1 000 000 EUR);

- Подкрепа за адаптация на страните, подписали протокола за захарта (21 06 03), 
за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 175 382 000 EUR в бюджетни 
кредити за поети задължения (-11 000 000 EUR) и 130 000 000 EUR в бюджетни 
кредити за плащания (-6 000 000 EUR);
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- Споразумения относно основни продукти (21 07 04), за този бюджетен ред 
Съветът одобри сума от 3 358 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
(-2 500 000 EUR) и 2 700 000 EUR в бюджетни кредити за плащания 
(-2 500 000 EUR);

- Оценка на резултатите от помощта на Съюза/Общността, по-нататъшни 
мерки и мерки за одит (21 08 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 
9 577 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-2 153 000 EUR) и 
8 869 018 EUR в бюджетни кредити за плащания (-2 430 982 EUR);

- Координация и повишаване на общественото съзнание за проблемите на 
развитието (21 08 02), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 
9 900 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-880 000 EUR) и 
8 486 136 EUR в бюджетни кредити за плащания (-1 415 864 EUR).

На същата основа Съветът постигна съгласие също така да намали бюджетните кредити 
за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
21 05 01 04 Равенство между половете 12 489 000 (-1 086 000)
21 06 02 Отношения с Южна Африка 144 000 000 (-2 000 000)

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 
бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

ДЯЛ 22 — РАЗШИРЯВАНЕ

Въз основа на изпълнението на бюджета през 2010 г., информацията за изпълнението 
на бюджетните прогнози за 2011 г., както и на реалистичния капацитет за усвояване, 
Съветът прие специфично намаление по следните бюджетни редове:

- Предприсъединителна помощ — разходи за административно управление
(22 01 04 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 38 800 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 
(-2 875 000 EUR);

- Помощ за преходния период и за институционално изграждане за страни 
кандидатки (22 02 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 
318 026 643 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-5 000 000 EUR) и 
258 577 500 EUR бюджетни кредити за плащания;

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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- Регионални и хоризонтални програми (22 02 07 01), за този бюджетен ред Съветът 
одобри сума от 136 656 613 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
(-10 000 000 EUR) и 114 845 000 EUR в бюджетни кредити за плащания;

- Информация и комуникация за трети държави (22 02 10 02), за този бюджетен 
ред Съветът одобри сума от 10 000 000 EUR в бюджетни кредити за поети 
задължения (-1 000 000 EUR) и 5 697 000 EUR в бюджетни кредити за плащания;

На същата основа Съветът постигна съгласие също така да намали бюджетните кредити 
за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП

22 02 02 Помощ за преходния период и за 
институционално изграждане за 
страни, които са потенциални 
кандидатки

341 795 750 (-17 989 250)

22 02 04 01 Трансгранично сътрудничество 
между страни бенефициери на ИПП 
и участие в транснационални и 
междурегионални програми по 
ЕФРР и програми за морски 
басейни по ЕИДП

17 356 089 (-2 604 911)

22 02 07 02 Оценка на резултатите от помощта 
на Съюза, по-нататъшни мерки и 
мерки за одит

4 416 000 (-150 000)

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 
бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

ДЯЛ 23 — ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 
следните бюджетни редове:

- Гражданска защита— разходи за административно управление (23 01 04 02), за 
този бюджетен ред Съветът одобри сума от 250 000 EUR в бюджетни кредити за 
поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-250 000 EUR);

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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- Гражданска защита в Европейския съюз (23 03 01), за този бюджетен ред 

Съветът одобри сума от 16 000 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 

(-2 000 000 EUR) и 12 000 000 EUR в бюджетни кредити за плащания 

(-2 000 000 EUR).

Въз основа на изпълнението на бюджета през 2010 г., информацията за изпълнението 

на бюджетните прогнози за 2011 г., както и на реалистичния капацитет за усвояване, 

Съветът прие специфично намаление по следните бюджетни редове:

- Хуманитарна помощ — Разходи за административно управление (23 01 04 01), за 

този бюджетен ред Съветът одобри сума от 9 100 000 EUR в бюджетни кредити за 

поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-500 000 EUR);

- Хуманитарна помощ (23 02 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 

544 984 500 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-8 276 500 EUR) и 

539 122 750 EUR в бюджетни кредити за плащания (-4 138 250 EUR);

- Продоволствена помощ (23 02 02), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 

247 874 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-3 706 000 EUR) и 

239 727 000 EUR в бюджетни кредити за плащания (-1 853 000 EUR);

- Готовност при бедствия (23 02 03), за този бюджетен ред Съветът одобри сума 

от 34 787 500 EUR в бюджетни кредити за поети задължения (-370 500 EUR) и 

35 158 000 EUR в бюджетни кредити за плащания.

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 24 — БОРБА С ИЗМАМИТЕ

Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 

реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 

бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
24 02 02 програма „Перикъл“ 955 000 (-45 000)
24 02 03 Информационна система за борба с 

измамите (AFIS)
4 880 000 (-120 000)

Освен това Съветът прие някои намаления, свързани с административните разходи на 

Службите1.

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията2.

ДЯЛ 25 — КООРДИНИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА КОМИСИЯТА И ПРАВНИ 

СЪВЕТИ

В тази област на политиката Съветът прие бюджетните кредити, поискани от 

Комисията.2

ДЯЛ 26 — АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 

реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление по 

бюджетен ред 26 01 04 01 (Решения за оперативна съвместимост за европейските 

публични администрации (ISA)— Разходи за административно управление), като по 

този начин бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за 

плащания възлизат на 560 000 EUR (-40 000 EUR).

                                               
1 Вж. Комисия — Раздел ІІІ, точка 1.
2 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 

реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 

бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
26 02 01 Процедури за възлагане и 

публикуване на обществени 
поръчки за доставки, строителство 
и услуги

13 400 000 (-1 400 000)

26 03 01 01 Решения за оперативна 
съвместимост за европейските 
публични администрации (ISA)

13 000 000 (-10 000 000)

Освен това Съветът прие някои намаления, свързани с административните разходи на 

Комисията, Службите и Европейските училища1.

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията2.

ДЯЛ 27 — БЮДЖЕТ

В тази област на политиката Съветът прие бюджетните кредити, поискани от 

Комисията.2

ДЯЛ 28 — ОДИТ

В тази област на политиката Съветът прие бюджетните кредити, поискани от 

Комисията.2

                                               
1 Вж. Комисия — Раздел ІІІ, точки 1 и 3.
2 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 29 — СТАТИСТИКА

Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 
реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 
бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП

29 02 01 Приключване на статистическата 
информационна политика

1 500 000 (-500 000)

29 02 04 Модернизиране на европейската 
статистика относно предприятията 
и търговията (MEETS)

3 566 980 (-2 500 000)

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 
следните бюджетни редове:

- Статистическа програма на Съюза 2008—2012 г. — разходи за 
административно управление (29 01 04 01), за този бюджетен ред Съветът одобри 
сума от 2 900 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни 
кредити за плащания (-200 000 EUR);

- Модернизиране на европейската статистика относно предприятията и 
търговията — Разходи за административно управление (29 01 04 04), за този 
бюджетен ред Съветът одобри сума от 250 000 EUR в бюджетни кредити за поети 
задължения и за плащания (-100 000 EUR).

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 
бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

ДЯЛ 30 — ПЕНСИИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

В тази област на политиката Съветът прие бюджетните кредити, поискани от 
Комисията.

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 31 — ЕЗИКОВИ СЛУЖБИ

В тази област на политиката Съветът прие бюджетните кредити, поискани от 
Комисията1.

ДЯЛ 32 — ЕНЕРГЕТИКА

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 
следните бюджетни редове:

- Финансова подкрепа за проекти от общ интерес в трансевропейската енергийна 
мрежа — Разходи за административно управление (32 01 04 02), за този 
бюджетен ред Съветът одобри сума от 594 400 EUR в бюджетни кредити за поети 
задължения и бюджетни кредити за плащания (-100 000 EUR);

- Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации — Програма 
„Интелигентна енергия—Европа“ — Разходи за административно управление
(32 01 04 06), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 692 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-
300 000 EUR).

Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 
реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 
бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП

32 03 01 Приключване на финансовата 
подкрепа за проекти от общ интерес 
в трансевропейската енергийна 
мрежа

3 500 000 (-3 000 000)

32 04 03 Дейности за подкрепа на 
европейската енергийна политика и 
вътрешния енергиен пазар

3 850 000 (-300 000)

32 04 06 Рамкова програма за 
конкурентоспособност и иновации 
— Програма „Интелигентна 
енергия — Европа“

63 200 000 (-16 000 000)

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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Ред Описание Одобрени суми в БКП

32 04 14 01 Енергийни проекти за подпомагане 
на икономическото възстановяване 
— Енергийни мрежи

485 000 000 (-115 000 000)

32 04 14 02 Енергийни проекти за подпомагане 
на икономическото възстановяване 
— Улавяне и съхраняване на 
въглероден двуокис (УСВ)

120 000 000 (-17 000 000)

32 04 14 03 Енергийни проекти за подпомагане 
на икономическото възстановяване 
— Европейска електропреносна 
мрежа за разположени в морето 
вятърни електрогенериращи 
инсталации

71 000 000 (-10 000 000)

32 04 14 04 Енергийни проекти за подпомагане 
на икономическото възстановяване 
— Енергийна ефективност и 
инициативи за възобновяема 
енергия

43 000 000 (-5 000 000)

32 04 16 Сигурност на енергийните 
инсталации и инфраструктури

530 000 (-100 000)

32 05 01 Контрол на ядрената безопасност 17 000 000 (-2 000 000)
32 06 01 Научни изследвания, свързани с 

енергетиката
105 000 000 (-10 000 000)

32 06 02 Научни изследвания, свързани с 
енергетиката — Съвместно 
предприятие „Горивни клетки и 
водород“

12 761 126 (-2 000 000)

Като приложи за агенциите в начална фаза подход, подобен на този към 
административните разходи на институциите, Съветът ограничи увеличенията на 
съответната вноска по дялове 1 и 2 до три четвърти от исканията. В резултат на това 
бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания по 
бюджетен ред 32 04 10 01 (Агенция за сътрудничество между регулаторите на 
енергия (ACER) — Вноски по дялове 1 и 2) бяха намалени с 729 267 EUR, като по този 
начин бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания 
възлизат на 6 204 799 EUR.

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 
бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 33 — ПРАВОСЪДИЕ

Въз основа на изпълнението на предходния и настоящия бюджет, както и на 
реалистичния капацитет за усвояване, Съветът определи специфично намаление за 
следните бюджетни редове:

- Основни права и гражданство — разходи за административно управление
(33 01 04 01), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 300 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 
(-50 000 EUR);

- Мерки за борба с насилието (Дафне) — Разходи за административно управление
(33 01 04 02), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 350 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 
(-50 000 EUR);

- Наказателно правосъдие — разходи за административно управление
(33 01 04 03), за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 350 000 EUR в 
бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания 
(-50 000 EUR);

- Гражданско правосъдие— разходи за административно управление (33 01 04 04), 
за този бюджетен ред Съветът одобри сума от 250 000 EUR в бюджетни кредити 
за поети задължения и бюджетни кредити за плащания (-50 000 EUR);

- Основни права и гражданство (33 02 04), за този бюджетен ред Съветът одобри 
сума от 14 300 200 EUR в бюджетни кредити за поети задължения 
(-1 000 000 EUR) и 12 000 000 EUR в бюджетни кредити за плащания 
(-1 000 000 EUR);

- Prince — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие(33 05 01), за този 
бюджетен ред Съветът одобри сума от 2 300 000 EUR в бюджетни кредити за 
поети задължения (-500 000 EUR) и 2 270 000 EUR в бюджетни кредити за 
плащания (-250 000 EUR).

Въз основа на анализ на изпълнението на предходния и настоящия бюджет и на 
реалистичния капацитет за усвояване Съветът постигна съгласие да намали 
бюджетните кредити за плащания за бюджетен ред 33 06 02 (Равенство между 
половете) с 2 120 781 EUR, като по този начин бюджетните кредити за плащания 
възлизат на 7 879 219 EUR.
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На същата основа Съветът постигна съгласие също така да намали бюджетните кредити 

за плащания по следните бюджетни редове:

Ред Описание Одобрени суми в БКП
33 03 04 Наказателно правосъдие 17 100 000 (-2 000 000)
33 03 05 Гражданско правосъдие 10 000 000 (-1 000 000)
33 04 01 Превантивно-информационна 

дейност в борбата с наркотиците
3 000 000 (-500 000)

Като приложи същия подход, като този към административните разходи на 

институциите, Съветът ограничи повишението на разходите за агенциите, натоварени с 

нови задачи, до 1,5 % в сравнение с бюджета за 2011 г. Ето защо бюджетните кредити 

за поети задължения и бюджетните кредити за плащания бяха намалени, както следва:

Ред Описание Одобрени суми в БКПЗ и 
БКП

33 03 02 01 Евроюст — вноска по дялове 1 и 2 22 328 678 (-1 365 188)
33 03 02 02 Евроюст — вноска по дял 3 7 893 698 (-415 436)

За останалите бюджетни редове от тази област на политиката Съветът прие 

бюджетните кредити, поискани от Комисията1.

                                               
1 С изключение на бюджетните кредити по бюджетните редове, свързани с 

административните разходи на Комисията, които произтичат от стойностите, посочени 
в Глава XX.
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ДЯЛ 40 — РЕЗЕРВИ

Съветът прие исканията на Комисията по отношение на настоящия дял, с изключение 

на следните бюджетни кредити, за които Съветът измени вписаните суми, както следва:

поети 
задължения плащания

- Статия 40 02 41 „Едногодишни бюджетни 
кредити“, в резултат на изменения, приети в 
съответните области на политиката:

04 03 15 Европейска година за активен 
живот на възрастните хора и 
солидарност между поколенията 

+2 700 000 +2 400 000

07 03 60 01 Европейска агенция по 
химикали — дейности в 
областта на законодателството 
за биоцидите — вноска по 
дялове 1 и 2 от бюджетен ред 2

-176 000 -176 000

07 03 70 01 Европейска агенция по 
химикали — дейности в 
областта на законодателството 
относно вноса и износа на 
опасни химикали — Вноска по 
дялове 1 и 2

-87 175 -87 175

08 20 02 Евратом — Европейско 
съвместно предприятие за 
„ITER“ — Ядрен синтез за 
енергия (F4E)

-650 000 000

09 02 03 01 Европейска агенция за мрежова 
и информационна сигурност —
вноска по дялове 1 и 2

-313 103 -313 103

- Статия 40 02 42 „Резерв за спешна помощ“ -110 000 000

________________________


