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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. счита за задоволителна общата степен на усвояване на бюджетните кредити по 
бюджетните редове за околна среда, обществено здраве и безопасност на храните;

2. подчертава общата степен на усвояване на бюджета в областта на околната среда в 
размер на 95,15 %, степента на усвояване на кредитите за поети задължения в 
областта на общественото здраве в размер на 99,75 % и усвояването по глава 
"Безопасност на храните и здраве на животните" в размер на 98%, което 
представлява задоволителен резултат;

3. отбелязва, че в рамките на бюджета за 2008 г. бяха изпълнени шест пилотни проекта 
и подготвителни действия; 

4. приветства постигането на степен на усвояване на оперативния бюджет на 
програмата LIFE+ в размер на 99,26 %; отбелязва, че са били подбрани 196 проекта; 
отбелязва, че 52% от предоставеното финансиране е било предназначено за проекти 
в областта на "природата и биоразнообразието"; все пак счита, че все още има 
потенциал за усъвършенстване на управлението на Комисията, за да се гарантира 
устойчивост на съфинансираните проекти;

5. в тази връзка отбелязва, че би могло да се постигне усъвършенстване, като се 
гарантира, че когато биват отправяни покани за представяне на предложения вече 
съществуват мерки за подпомагане, като се усъвършенства допълнително 
разпространението на знания, получени чрез проектите по програмата LIFE и като 
се укрепи систематичното проследяване на проектите след тяхното завършване;

6. призовава Комисията да осигури допълнителна помощ и специфично обучение за 
заявителите, както и удобни за ползване насоки; подчертава, че следва да бъде 
отделено повече внимание на тези части от програмата, които са с ниска степен на 
усвояване;

7. подчертава важното значение на предоставянето на допълнителна целенасочена 
помощ на заявителите, изпълняващи проекти в рамките на програмата за 
обществено здраве, за да бъдат избегнати необосновани искания за възстановяване 
на разходи и непълни финансови отчети, които водят до продължителни процедури; 
в допълнение призовава за ясни и улесняващи потенциалните участници покани за 
участие в тръжни процедури, с цел избягване на предложения за проекти, които 
очевидно не отговарят на условията за финансиране или са с ниско качество;

8. отбелязва със задоволство успешното усвояване на Фонда за тютюн и изразява 
увереност, че този инструмент е от важно значение;

9. припомня на Комисията, че тя има задължение към Изпълнителната агенция за 
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здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC); отбелязва, че EAHC е 
управлявала 256 проекта със споделени разходи, на обща стойност 119 милиона 
евро от бюджета на Европейския съюз, организирала е експертни срещи, както и 
информационни дни; счита дейността на EAHC през 2008 г. за задоволителна;  

10. въз основа на наличните данни счита, че Комисията може да бъде освободена от 
отговорност във връзка с направените разходи в областта на политиката по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните през 2008 г.
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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото становище разглежда усвояването на бюджета в областта на околната 
среда, общественото здраве и безопасността на храните за финансовата 2008 г.

Околна среда

Околната среда е част от групата политики "Селско стопанство и природни ресурси", 
която за първи път получи от Сметната палата декларация за достоверността без 
резерви. Въпреки това разходите за околна среда са едва незначителна част от бюджета 
на тази група политики, която включва "Земеделие и развитие на селските райони", 
"Рибарство и морско дело" и "Здравеопазване и защита на потребителите". 

Програмата LIFE +

Усвояването по програмата LIFE + може да се определи като много задоволително от 
гледна точка на бюджетните кредити за поети задължения. Комисията постигна 
равнище на поети задължения в размер на 99,26 % от оперативния бюджет на LIFE + 
(бюджетен ред 07 03 07):

- 207 500 000 евро за поканата за представяне на предложения за проекти, които да 
бъдат подкрепени с безвъзмездни средства за действия, публикувана през юли 2009 г. и 
покрита от глобално бюджетно задължение за съответната сума, поето в съответствие с 
член 76 от Финансовия регламент и член 92 от правилата за неговото прилагане, което 
дава възможност процедурите по избор и възлагане да се проведат през 2008-2009 г., а 
споразуменията с бенефициентите за отпускане на безвъзмездни средства да бъдат 
подписани до края на 2009 г. От около 700 заявления са били избрани 196 - 80 в частта 
"природа и биоразнообразие", 100 в частта "управление" и 16 в частта "информация и 
комуникация".

- 8 495 809 евро в подкрепа на оперативни дейности на НПО, които са активни основно 
в областта на опазване и укрепване на околната среда на европейско ниво и участват в 
развитието и прилагането на политиката и законодателството на Общността - поканата 
за представяне на предложения е публикувана през октомври 2007 г., споразуменията 
за отпускане на безвъзмездни средства са подписани през първата половина на 2008 г.

- 30 261 232 евро за мерки, предназначени да подкрепят ролята на Комисията в 
лансирането и мониторинга на развитието на политики и законодателство, както и за 
комуникация и повишаване на осведомеността.

По отношение на разходите за административна подкрепа беше постигната степен на 
усвояване в размер на 74,6%. Относително ниската степен на усвояване може да бъде 
обяснена със следните фактори:  
- искането за бюджетни кредити по този бюджетен ред в рамките на предварителния 
проектобюджет за 2008 г. беше финализирано едновременно с приемането на 
програмата LIFE + (май 2007 г.). С оглед на значителните промени, съдържащи се в 
окончателния текст на регламента (промяна от непряко централизирано управление 
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към пряко централизирано управление от Комисията), Комисията направи най-добрата 
възможна към онзи момент прогноза на разходите за техническа помощ, която би била 
необходима за управлението, мониторинга, оценката и разпространението на 
резултатите в рамките на програмата.  

Финансов инструмент за гражданска защита. 

Новото правно основание за гражданската защита, прието на 5 март 2007 г., разширява 
обхвата на този инструмент, който сега покрива защитата, предимно на хора, но също 
на околната среда и имущество, включително културно наследство, в случай на 
природни и предизвикани от човека бедствия, актове на тероризъм и технологични, 
радиологични или екологични инциденти. 
Финансовият инструмент за гражданска защита обхваща:

 реакция при бедствия, включително превоз на помощта на територията на ЕС при 
ответни действия, включени в механизма за гражданска защита – когато 
ответното действие се изпраща в отговор на бедствие в държава-членка или в 
държави, участващи в програмата, дейностите се финансират по бюджетен ред 07 
04 01 - когато ответното действие се изпраща в отговор на бедствие в трети 
държави, дейностите се финансират по бюджетен ред 19 06 05;

 дейности за повишаване на подготвеността (разкриване, обучение, изграждане на 
мрежа от контакти, упражнения, обмен на експерти, ИКТ системи и инструменти 
– всички те се финансират по бюджетен ред 07 04 01;

 мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от извънредни 
ситуации (проучване на причините за бедствията, прогнозиране и достъпна за 
обществеността информация) – всички те финансирани по бюджетен ред 07 04 01.

„Реакция при бедствия”:

Това е областта, в която новото правно основание предвижда нови действия, свързани 
по-специално с подпомагането и съфинансирането на превоза на помощта за 
гражданска защита до засегнатата от извънредна ситуация държава, при спазване на 
определени условия. На 8 август 2007 г. Комисията прие правила за прилагане за тези 
нови действия1. 

В решението за финансиране за тези нови действия беше заделена първоначалната сума 
от 10 096 400 евро (6 143 400 евро по бюджетен ред 19 06 05 за операции в трети 
държави и 3 953 000 по бюджетен ред 07 04 01 за операции в ЕС.

Фактическото използване на средствата е пряко свързано с честотата на бедствията и с 
исканията от страна на държавите-членки за допълнителен превоз и поради това е 
трудно предсказуемо. Корекции на бюджетните кредити могат да се извършват в 
течение на годината и през 2008 г. за прехвърляне на бюджетни кредити бяха 

                                               
1 Решение на Комисията 2007/606/ЕО, Евратом от 8 август 2007 година за установяване на правила за 

изпълнението на разпоредбите относно транспорта в Решение 2007/162/ЕО, Евратом на Съвета за 
създаване на Финансов инструмент за гражданска защита (OB L 241, 14.9.2007 г., стр. 17)



PA\800529BG.doc 7/9 PE431.045v01-00

BG

използвани 2 866 920 евро (DEC 34/2008) в полза на Република Грузия. 

Окончателното усвояване във връзка с „ответните” действия възлезе на 1 488 420 евро 
(т.е. 15 % от бюджетните кредити). През 2008 г. Общността предостави помощ за 
гражданска защита посредством механизма за гражданска защита в държавите-членки 
(Румъния, България и Гърция), както и в трети държави (Киргизстан, Боливия, Еквадор, 
Мианмар, Китай, Филипините, Молдова, Украйна, Грузия, Хаити и Индия). Новите 
разпоредби относно превоза на помощ за гражданска защита бяха използвани два пъти, 
за подкрепа с противопожарно оборудване в Грузия през 2008 г. и за медицинската 
евакуация на гражданите на ЕС след терористичните нападения в Мумбай през 
декември 2008 г. По отношение на целите „подготвеност” и „предотвратяване”, се 
счита, че степента на усвояване е задоволителна, със степен на усвояване от 87,8 % от 
16 525 000 евро, покриващи поканите за предложения и поканите за участие в тръжни 
процедури, публикувани през първата половина на 2008 г.

Принос към международни действия в областта на околната среда

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на задължителните и доброволните 
вноски по редица международни конвенции, протоколи и споразумения, по които 
Общността е страна, и подготвителната работа за бъдещи международни споразумения, 
в които Общността участва. Повечето вноски се изплащат в щатски долари. Тъй като 
обменният курс евро/щатски долар през 2008 г. беше в полза на еврото, фактическите 
разходи в евро за платените вноски се оказаха по-малки от първоначално 
прогнозираните, като това доведе до обща степен на усвояване в размер на 80,1 % от 
наличните бюджетни кредити.

Пилотни проекти и подготвителни действия

В рамките на бюджета за 2008 г. бяха изпълнени шест пилотни проекта и 
подготвителни действия, свързани със защитата на околната среда.

Бюджетен 
ред

Дял Бюджетни 
кредити за поети 
задължения 

Степен на 
усвояване (в 

проценти)
07 02 03 Пилотен проект: Мониторинг на околната 

среда в Черноморския басейн и Обща 
европейска рамкова програма за развитие 
на Черноморския регион (първа година)

1 000 000 100 %

07 03 10 Подготвителна дейност за Натура 2000 
(трета година)

1 000 000 96,07 %

07 03 13 Подготвително действие - Интегрирана 
система за брегови комуникации и 
управление на риска (първа година)

1 000 000 99,51 %

17 03 13 * Пилотен проект - Търговия с емисии на 
серен двуокис в Балтийско море (първа 
година)

1 000 000 99,99 %

07 04 04 Пилотен проект - Засилване на 3 500 000 100 %



PE431.045v01-00 8/9 PA\800529BG.doc

BG

сътрудничеството между държавите-
членки в борбата срещу горските пожари 
(първа година)

07 04 05 Подготвително действие за капацитет за 
бързо реагиране на ЕС (първа година)

4 000 000 76,91 %

Бюджетни кредити за плащания:

Беше постигнато общо равнище от 79,71 %, подобно на равнището, постигнато през 
2007 г. Ако се разглежда равнището на плащания по разделените бюджетни кредити 
(т.е. всички бюджетни редове с изключение на редовете за техническа помощ), то 
степента на усвояване достига 85,14 %.

Обществено здраве

Степента на усвояване на кредитите за поети задължения е много задоволителна, тъй 
като достига 99,5 %.
През 2008 г. степента на усвояване на бюджетни кредити за плащания достигна 89 %, 
оставяйки неусвоени приблизително 6 милиона евро, след като коригиращият бюджет 
върна на държавите-членки 14 милиона евро в края на годината.
Това частично неусвояване е свързано отчасти с кредитите за страните от Централна и 
Източна Европа (СЦИЕ)1 за сумата от 7 милиона евро. По време на подготовката на 
бюджета за 2008 г., в началото на 2007 г., не беше ясно дали ще има кредити, 
съответстващи на кредитите СЦИЕ. По тази причина искането за бюджетни кредити за 
плащания, направено в предварителния проектобюджет за 2008 г., не взе предвид тези 
кредити за плащания. 
Останалото частично неусвояване, 13 милиона евро, е свързано главно с трудностите 
при обработката на натрупалите се стари досиета. 
- бенефициентите често изискват удължаване на срока на споразуменията, а тези 

удължения обикновено се одобряват, тъй като бенефициентите обосновават по 
подобаващ начин закъсненията;
- окончателните искания за възстановяване на разходи, представени на Комисията, са 

често по-малки от сумата, предвидена в бюджета по време на подписването на 
споразумението за възлагане на обществени поръчки; 
- в допълнение към това, финансовите доклади са често непълни и това води до 

продължителни процедури за изискване и получаване на липсващите необходими 
документи. Всичко това води до по-малко от очакваното потребление на кредитите за 
плащания.

Фонд за тютюн

Степента на усвояване на кредитите за поети задължения за финансовите средства за 
тютюн е много задоволителна (100%). По отношение на кредитите за плащания, следва 
да се отбележи, че тези кредити са неразделени кредити и че плащанията могат да 
                                               
1 Кредити СЦИЕ: кредити, получени от страните от Централна и Източна Европа за 
тяхното участие в програмите на Комисията.
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бъдат извършени до 31 декември в годината след поемането на задълженията. В този 
случай договорът е бил подписан едва през декември 2008 г. и ще бъде приключен през 
2009 г., така че е нормално да се очаква съответните плащания да бъдат извършени 
едва през 2009 г. Поради това е логично процентът на плащанията в края на 2008 г. да 
бъде около 50 %. 

Безопасност на храните, здраве на животните и хуманно отношение към тях, 
растителна защита 

В общ план се наблюдава висока степен на усвояване (98%) през 2008 г. и това е 
свързано основно с високата степен на усвояване за фондовете за извънредни 
положения, по-специално спешното ваксиниране против син език. 
Единствената област с по-ниска степен на усвояване се наблюдава при растителната 
защита (бюджетен ред 17 04 04 01) – Португалия поиска 1 милион евро по-малко от 
очакваното за справяне с нематода по бора.

Степента на усвояване на бюджетни кредити за плащания от 88% представлява 
значително подобрение в сравнение с 2007 г., когато усвояването достигна 76%.

Въпреки това, като се има предвид голямото количество кредити, неизползваните суми 
остават високи, особено по отношение на мерките за премахване и фондовете за 
извънредни положения. Това е така, тъй като окончателните искания за възстановяване 
на разходи, представени от държавите-членки, са често много по-малки от 
първоначалните искания, които са използвани за определяне на размера на сумите, 
които следва да бъдат заделени. 2008 г. е втората година с разделени кредити и 
досегашният опит ще бъде използван за по-точно определяне на потребностите за 
плащания във всички бюджетни редове.

Подготвителни действия

През 2008 г. не бяха използвани 4 милиона евро, поискани от Европейския парламент 
във връзка с контролни пунктове във връзка с превоза на животни, тъй като за това 
подготвително действие 2008 г. е първа година и в повечето случаи първата година се 
използва за стартиране на проекта, за провеждане на тръжната процедура, за намиране 
на изпълнител и за заделяне на кредитите. По принцип е твърде рано за извършване на 
плащания. Тези неизползвани бюджетни кредити за плащания допълват общата степен 
на усвояване на плащанията през 2008 г.


