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Като взе предвид: 

– Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 
от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна 
енергия, и по-специално член 106а от него, 

– Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза1, и по-специално член 41 от него, 

– Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за 
определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—20202, и 
по-специално член 13 от него, 

– общия бюджет на Европейския съюз за 2014 финансова година, приет на 
20 ноември 2013 г.3, 

– коригиращ бюджет № 1/20144, приет на 16 април 2014 г., 

– проект на коригиращ бюджет № 2/20145, приет на 15 април 2014 г., 

– проект на коригиращ бюджет № 3/20146, приет на 28 май 2014 г., 

– проект на коригиращ бюджет № 4/20147, приет на 9 юли 2014 г., 

С настоящото Европейската комисия представя на бюджетния орган проект на 
коригиращ бюджет № 5 към бюджета за 2014 г. 
 
 
ПРОМЕНИ В ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО 
РАЗДЕЛИ 
 
Промените в приходната и разходната част на бюджета по раздели са достъпни в EUR-
Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm). За информация като бюджетно 
приложение се прилага версия на английски език на промените в тези части. 

                                                 
1 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 
2 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884. 
3 ОВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1. 
4  ОВ L 204, 11.7.2014 г., стр. 1. 
5  СOM(2014) 234, 15.4.2014 г. 
6  СOM(2014) 329, 28.5.2014 г. 
7  СOM(2014) 461, 9.7.2014 г. 

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 5 за 2014 г. обхваща мобилизирането на средства от 
фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 46 998 528 EUR бюджетни кредити за поети 
задължения и бюджетни кредити за плащания. Мобилизирането на средства е във връзка с 
наводненията в Италия (Сардиния) през ноември 2013 г., със земетресение в Гърция 
(Кефалония), с ледени бури в Словения и със същите ледени бури, последвани от наводнения, в 
Хърватия в края на януари/началото на февруари 2014 г. 

2. МОБИЛИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СОЛИДАРНОСТ“ НА ЕС 
Различни видове природни бедствия (наводнения, земетресения и ледени бури) причиниха 
значителни щети на подалите заявление държави — членки на ЕС — Италия, Гърция, 
Словения и Хърватия. Докато Италия и Гърция бяха засегнати от несвързани помежду си, 
различни по вид бедствия, една от най-силните зимни бури в Европа засегна няколко държави 
и имаше особено тежки последици за Словения и за Хърватия. 

Въпреки че на 28 юни 2014 г. влезе в сила Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на 
Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз8, материалноправните норми 
не могат да се прилагат с обратна сила. Поради това Комисията разгледа задълбочено 
заявленията в съответствие с първоначалните разпоредби на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на 
Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, и по-специално с членове 2, 
3 и 4 от него. 

Най-важните елементи на оценката са обобщени по-долу. 

2.1 Италия — Наводнения в Сардиния 
(1) На 18 и 19 ноември 2013 г. в Сардиния паднаха силни валежи, вследствие на които 

много реки преляха и станаха големи наводнения. 

(2) Заявлението от Италия бе получено на 24 януари 2014 г. в 10-седмичния срок след 
регистрирането на първата щета на 18 ноември 2013 г. 

(3) Наводнението е с природен характер, поради което попада в основното приложно поле 
на фонд „Солидарност“. 

(4) Италианските органи оцениха общите преки щети на 652 418 691 EUR, което е под 
прага за големи бедствия в размер на 3,8 млрд. EUR, приложим за Италия през 2014 г. 
(т.е. 3 млрд. EUR по цени от 2002 г.), поради което бедствието не се определя като 
„голямо природно бедствие“ съгласно Регламента за фонд „Солидарност“ на ЕС. 

(5) Италия предостави подробна разбивка на щетите, според която най-големи са щетите в 
областта на пътната и транспортната инфраструктура (156,5 млн. EUR), щетите в 
областта на хидравличните и водоснабдителните мрежи (224,6 млн. EUR) и щетите, 
нанесени на обществени сгради (40,6 млн. EUR). Общата стойност на частните щети 
възлиза на 38,3 млн. EUR. 

(6) Тъй като общият размер на преките щети остава под прага за големи бедствия за 
привеждане в действие на фонд „Солидарност“, заявлението беше разгледано въз основа 
на критериите за „изключителни регионални бедствия“, залегнали в член 2, параграф 2, 
последна алинея от Регламент (ЕО) № 2012/2002, в който се определят условията за 
мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ „при изключителни обстоятелства“. 
Съгласно тези критерии отделен регион може по изключение да се ползва от помощта 

                                                 
8  Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд 

„Солидарност“ на Европейския съюз (ОВ L 189/143 от 27.6.2014 г.). 
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на фонда, ако този регион е претърпял изключително бедствие, предимно природно, 
засягащо значителна част от неговото население и със сериозни и продължителни 
последици върху условията на живот и икономическата стабилност на региона. 
Регламентът изисква да се обръща особено внимание на отдалечените и изолираните 
региони като островните и най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора. 
Сардиния не попада в тази категория. Регламентът изисква заявленията, представени по 
разпоредбите за „изключителни регионални бедствия“, да се разглеждат много 
внимателно.  

(7) Както се посочва в годишния доклад за фонд „Солидарност“ (за периода 2002—
2003 г.)9, Комисията счита, че за да се изпълнят със съдържание в национален контекст 
специфичните критерии за регионалните бедствия, трябва да се прави разграничение 
между сериозни регионални събития и такива, които са просто местни. В съответствие с 
принципа на субсидиарност за последните отговарят националните органи, докато за 
първите може да се подаде заявление за помощ от фонд „Солидарност“. 

(8) Едно от условията, посочени в Регламент (ЕО) № 2012/2002, за извънредното 
мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ е да бъде засегната по-голямата част 
от населението в региона, за който се отнася заявлението. В заявлението на Италия се 
посочва, че от общо население от 1,288 милиона души, живеещи в 310-те пострадали 
общини, пряко засегнати от бедствието са 1,031 милиона души. Следователно може да 
се заключи, че по-голямата част от населението е била пряко засегната от бедствието. 

(9) Що се отнася до изискването за доказване на сериозни и продължителни последици 
върху условията на живот и икономическата стабилност на региона, в заявлението се 
обяснява, че от бедствието е пострадала по-голямата част от територията на Сардиния (с 
изключение на малка територия в източната част на острова). Изтъкват се 
разрушаването и прекъсването на функционирането на важни инфраструктури (напр. в 
областта на транспорта, водоснабдяването и електроенергията) и последиците от 
наводненията за околната среда, за предприятията и туризма и за жилищата. Освен това 
се очаква спад на износа в областта на минното дело и добивната промишленост и на 
износа на селскостопански стоки. Съобщава се за нанесени значителни щети на язовири 
в провинцията Nuoro. Прекъсването и разрушаването на пътната и транспортната мрежа 
е причинило много проблеми на населението, особено на хората, които пътуват до и от 
работа. Според Италия ремонтът на пътната и водоснабдителната мрежа ще продължи 
2 или повече години. Съобщава се за щети, нанесени на частни предприятия (често 
семейни), както и за щети, нанесени на селскостопанския сектор, който играе важна 
роля в Сардиния. 

(10) Разходите за основните неотложни действия, отговарящи на условията за финансиране 
по член 3, параграф 2 от Регламента за фонд „Солидарност“ на ЕС, се оценяват от 
италианските органи на 20,9 млн. EUR и са представени по видове действия. Счита се, 
че най-големите разходи ще са за изграждане на превантивна инфраструктура и за 
предприемане на незабавни мерки за защита на културното наследство. 

(11) Засегнатият регион отговаря на условията за финансиране като „регион в преход“ по 
европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) (за периода 2014—2020 г.). 
Италианските органи не са уведомили Комисията, че възнамеряват да пренасочат 
средства от програмите по ЕСИФ за Сардиния към мерките за възстановяване.  

(12) Италианските органи посочиха, че допустимите разходи нямат застрахователно 
покритие. 

                                                 
9  Годишен доклад за периода 2002—2003 г. и Доклад за натрупания опит след едногодишно прилагане на 

новия инструмент, COM(2004) 397 окончателен от 26.5.2004 г. 
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2.2 Гърция — Земетресения в Кефалония 
(1) Кефалония беше засегната от силно земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер, 

последвано от десетки силни вторични труса, в североизточната част на острова между 
26 януари 2014 г. и 3 февруари 2014 г., при които 3 000 души са останали без дом и 
няколко души са изгубили живота си. Тежко са пострадали значителен брой къщи, като 
в продължение на няколко нощи хората е трябвало да бъдат настанени в палатки или на 
военни кораби. 

(2) Заявлението от Гърция бе получено на 28 март 2014 г. в 10-седмичния срок след 
регистрирането на първата щета на 26 януари 2014 г. 

(3) Земетресението е с природен характер, поради което попада в основното приложно поле 
на фонд „Солидарност“. 

(4) Гръцките органи оцениха общите преки щети на 147 332 790 EUR, което е под прага за 
големи бедствия в размер на 1,2 млрд. EUR, приложим за Гърция през 2014 г. (т.е. 0,6% 
от БНД по данни от 2002 г.), поради което бедствието не се определя като „голямо 
природно бедствие“ съгласно Регламента за фонд „Солидарност“ на ЕС. 

(5) Тъй като общият размер на преките щети остава под прага за големи бедствия за 
привеждане в действие на фонд „Солидарност“, заявлението беше разгледано въз основа 
на критериите за „изключителни регионални бедствия“, залегнали в член 2, параграф 2, 
последна алинея от Регламент (ЕО) № 2012/2002, в който се определят условията за 
мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ „при изключителни обстоятелства“. 
Съгласно тези критерии отделен регион може по изключение да се ползва от помощта 
на фонда, ако този регион е претърпял изключително бедствие, предимно природно, 
засягащо значителна част от неговото население и със сериозни и продължителни 
последици върху условията на живот и икономическата стабилност на региона. 
Регламентът изисква да се обръща особено внимание на отдалечените и изолираните 
региони като островните и най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора. 
Пострадалата област в Гърция не попада в тази категория. Регламентът изисква 
заявленията, представени по разпоредбите за „изключителни регионални бедствия“, да 
се разглеждат много внимателно.  

(6) Както се посочва в годишния доклад за фонд „Солидарност“ (за периода 2002—2003 г.), 
Комисията счита, че за да се изпълнят със съдържание в национален контекст 
специфичните критерии за регионалните бедствия, трябва да се прави разграничение 
между сериозни регионални събития и такива, които са просто местни. В съответствие с 
принципа на субсидиарност за последните отговарят националните органи, докато за 
първите може да се подаде заявление за помощ от фонд „Солидарност“. 

(7) Едно от условията, посочени в Регламент (ЕО) № 2012/2002, за извънредното 
мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ е да бъде засегната по-голямата част 
от населението в региона, за който се отнася заявлението. В заявлението на Гърция се 
посочва, че цялото население на островите в Йонийско море (около 208 000 жители) е 
засегнато от земетресенията, като най-сериозни са последиците за островите Кефалония 
и Итаки, за които е било обявено извънредно положение. Другите части на островите в 
Йонийско море са били засегнати в по-малка степен. След първия трус хиляди души са 
били принудени да прекарат нощите във военни палатки или е трябвало да бъдат 
настанени на кораби. Електроснабдяването е било прекъснато. Нови силни трусове 
имаше на 3 февруари и на 4 февруари, вследствие на което 3 000 души останаха без дом. 
Земетръсната дейност продължи и през част от месец март. Голям брой островни 
жители не са могли да се завърнат по домовете си в продължение на дълъг период от 
време поради продължаващите вторични трусове. Освен това са били нанесени 
значителни щети на обществените сгради. Училищата и детските градини са били 
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затворени до средата на февруари. Поради падащи скални отломки и земни свлачища 
пътищата са били непроходими. Предоставените правдоподобни данни позволяват да се 
заключи, че по-голямата част от населението на региона е било пряко засегнато. 

(8) Що се отнася до изискването за доказване на сериозни и продължителни последици 
върху условията на живот и икономическата стабилност на региона, в заявлението се 
представят последиците от бедствието за целия регион на островите в Йонийско море, 
като най-силно засегнати са Кефалония и Итаки, където тежко пострадали са къщи, 
обществени сгради, инфраструктури и мрежи, пристанищни и летищни съоръжения, 
както и места, предназначени за културни и образователни дейности, и здравни 
заведения. В заявлението се описват сериозните последици за населението, като се 
предоставя също информация за икономическите последици, по-специално за сектора на 
туризма и земеделския/рибарския сектор, които последици допълнително влошиха вече 
забавеното икономическо развитие на острова. Икономическите последици обаче са по-
големи и имат сериозно отражение върху целия регион. По-конкретно туризмът, който е 
най-важният икономически сектор, страда от физическите щети, нанесени на 
инфраструктурата и на културните обекти, и от отменените резервации. Поради 
невъзможност да осигуряват задоволително пътни и морски връзки и поради 
нарушаването на икономическия живот на местните хора много предприятия са 
прекратили дейността си. Освен това Гърция съобщава, че поради първото голямо 
земетресение в Кефалония трябва да бъдат съборени 100 къщи, приблизително 
1 100 къщи са претърпели значителни щети и 1 400 къщи са пострадали в по-слаба 
степен и са временно негодни за обитаване. Проблемите с водоснабдителната и 
канализационната мрежа влошават допълнително условията на живот. 

(9) Разходите за основните неотложни действия, отговарящи на условията за финансиране 
по член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета, се оценяват от 
гръцките органи на 76,8 млн. EUR и са разбити по видове действия. Най-голямата част 
(50 млн. EUR) е необходима за незабавното възстановяване на пътната мрежа. 

(10) Засегнатият регион отговаря на условията за финансиране като „регион в преход“ по 
европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) (за периода 2014—2020 г.). 
Гръцките органи не са уведомили Комисията, че възнамеряват да пренасочат средства 
от програмите по ЕСИФ за островите в Йонийско море към мерките за възстановяване. 

(11) Гръцките органи посочиха, че допустимите разходи нямат застрахователно покритие.  

2.3 Словения — Ледена буря 
(1) Словения пострада от едни от най-тежките снежни бури от десетилетия, които засегнаха 

части от Европа и от които пострадаха няколко държави, включително Хърватия, 
Сърбия, Румъния и България. Словения пострада предимно между 30 януари и 
27 февруари 2014 г., като почти половината от националните гори са пострадали от 
измръзване, а едно от всеки четири жилища е останало без електрозахранване, тъй като 
силни снеговалежи са съборили електрическите стълбове и жици. 

(2) Заявлението от Словения бе получено на 4 април 2014 г. в 10-седмичния срок след 
регистрирането на първата щета на 30 януари 2014 г. 

(3) Ледената буря е с природен характер, поради което попада в основното приложно поле 
на фонд „Солидарност“. 

(4) Словенските органи оцениха общите преки щети на 428 733 722 EUR. Тази сума 
представлява 1,23% от БНД на Словения и надвишава приложимия за Словения праг за 
мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“, който през 2014 г. е 209,6 млн. EUR 
(т.е. 0,6% от БНД по данни от 2012 г.). Тъй като приблизителните общи преки щети 
надвишават прага, бедствието се определя като „голямо природно бедствие“. Общите 
преки щети служат за база при изчисляването на размера на финансовата помощ. 
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Финансовата помощ може да бъде използвана само за основни неотложни действия 
съгласно член 3 от Регламента. 

(5) Що се отнася до отражението на бедствието и последиците от него, словенските органи 
съобщават за големи щети, нанесени на горите, електрическите съоръжения, 
обществените и частните сгради, предприятията и транспортната и пътната мрежа. 
Пострадали са 160 от 212 общини в дванадесет словенски региона. От лед, сняг или 
наводнения се пострадали 62 обекта на културното наследство. Поради суровите 
условия и щетите, нанесени на електропроводите, 120 000 домакинства са останали без 
електроенергия, което представлява над 15% от населението на Словения. Посредством 
Механизма на ЕС за гражданска защита, както и на двустранна база, 11 държави 
предоставиха на Словения 172 комплекта оборудване за генериране на електричество, 
от които 83 с висок капацитет. В засегнатите райони на Словения бяха инсталирани 
общо 1 400 генератора и комплекта оборудване за генериране на електричество, за да се 
осигури електроенергия за неотложните нужди на засегнатите жители и за 
функционирането на обектите за изпомпване на питейна вода. По време на 
кулминацията на събитията 40% от началните училища, заведенията за средно 
образование и детските градини са били затворени. Освен това щетите, нанесени на 
горския сектор, са значителни. Според Словения пострадали са над 50% от всички гори, 
като щетите са на стойност 214 млн. EUR. Очаква се мерките за почистване и 
възстановяване да бъдат продължителни. Заявлението доказа, че ледената буря е 
причинила значителни щети. 

(6) Разходите за основните неотложни действия, отговарящи на условията за финансиране 
по член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета, се оценяват от 
словенските органи на 266,0 млн. EUR и са разбити по видове действия. Най-голямата 
част от разходите за неотложни действия (над 80 млн. EUR) е предназначена за 
възстановителни действия в сферата на инфраструктурата и енергетиката. 

(7) Засегнатите региони попадат отчасти в категорията „по-слабо развити региони“ и 
отчасти в категорията „по-силно развити региони“ на европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИФ) (за периода 2014—2020 г.). Словенските органи не са 
уведомили Комисията, че възнамеряват да пренасочат средства от програмите по ЕСИФ 
за Словения към мерките за възстановяване. 

(8) Словенските органи посочиха, че допустимите разходи нямат застрахователно 
покритие. 

2.4 Хърватия — Лед и наводнения 
(1) Хърватия пострада от същото климатично явление, поради което Словения подаде 

заявление за помощ по фонд „Солидарност“ на ЕС. По-конкретно пострадали са 
северозападните региони и част от Северно Адриатическо море. Освен това от 
12 февруари топящият се лед и сняг са довели до наводнение, което е причинило 
допълнителни щети на важни основни публични инфраструктури и на частна и 
публична собственост. 

(2) Заявлението от Хърватия бе получено на 9 април 2014 г. в 10-седмичния срок след 
регистрирането на първата щета на 31 януари 2014 г. 

(3) Ледената буря и наводнението са с природен характер, поради което попадат в 
основното приложно поле на фонд „Солидарност“. 

(4) Хърватските органи оцениха общите преки щети на 291 904 630 EUR. Тази сума 
представлява 0,69% от БНД на Хърватия и надвишава приложимия за Хърватия праг за 
мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“, който през 2014 г. е 254,2 млн. EUR 
(т.е. 0,6% от БНД по данни от 2012 г.). Тъй като приблизителните общи преки щети 
надвишават прага, бедствието се определя като „голямо природно бедствие“. Общите 
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преки щети служат за база при изчисляването на размера на финансовата помощ. 
Финансовата помощ може да бъде използвана само за основни неотложни действия 
съгласно член 3 от Регламента. 

(5) Що се отнася до отражението на бедствието и последиците от него, хърватските органи 
съобщават, че са пострадали 5 области: Primorje-Gorski Kotar, Karlovac, Sisak-Moslavina, 
Varaždin и Загреб. Поради голямата тежест на леда върху дърветата и инфраструктурата 
са паднали дървета и са се разцепили стъбла на дървета. Освен това са се пречупили 
електропроводи (покрити от лед с дебелина до 10 cm), вследствие на което пътищата са 
станали непроходими и положението се е влошило, поради това че многобройни 
населени места са останали без електричество. Поради липсата на електрозахранване 
общественото водоснабдяване е било прекъснато през цялото време, докато е траела 
ледената буря, което се е отразило тежко на всекидневния живот на населението, както 
и на функционирането на публичните институции и на предприятията. Падналите 
дървета са направили пътищата непроходими и засегнатото население не е могло да 
стигне до работа, като част от него е било откъснато от света. За да се помогне на 
възрастните хора и на откъснатите от света райони, са били мобилизирани специалните 
сили. Освен това поради паднали дървета железопътният трафик по линията M202 
Загреб-Rijeka е бил спрян в продължение на пет дни. Положението е било сходно с това 
на публичната пътна мрежа. Хърватия съобщава, че е засегната цялата 35 kV мрежа 
(93 km). Повредени са електропроводи с обща дължина 503 km и 98 електрически кули. 
Ледената буря е засегнала площ от над 56 000 хектара гори, от които са унищожени 
почти 10 000 хектара. В обобщение наводнени са били 1 180 къщи и 1 390 
селскостопански сгради и общо 3 720 жители са били засегнати от наводненията. 
Върховният комисар на ООН за бежанците подпомогна хърватския Червен кръст в 
усилията за облекчаване на тежкото положение на жертвите на рекордните наводнения в 
град Sisak. В допълнение към това Хърватия съобщи за няколко свлачища, които са 
причинили щети на транспортната инфраструктура. 

(6) Разходите за основните неотложни действия, отговарящи на условията за финансиране 
по член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета, се оценяват от 
хърватските органи на 135,2 млн. EUR и са разбити по видове действия. Най-голямата 
част от разходите за неотложни действия (над 105,4 млн. EUR) са предназначени за 
действията за почистване на пострадалите от бедствието райони и природни зони. 

(7) Засегнатите региони попадат в категорията „по-слабо развити региони“ по структурните 
фондове (за периода 2014—2020 г.). Хърватските органи не са уведомили Комисията, че 
възнамеряват да пренасочат средства от програмите по ЕСИФ за Хърватия към мерките 
за възстановяване.  

(8) Хърватските органи посочиха, че допустимите разходи нямат застрахователно покритие. 

3. ФИНАНСИРАНЕ 
Тъй като солидарността бе главното основание за създаване на фонда, Комисията счита, че 
помощта от него следва да бъде прогресивна. Това означава, че според досегашната практика 
частта от щетите, надвишаваща прага (т.е. 0,6% от БНД или 3 млрд. EUR по цени от 2002 г., в 
зависимост от това коя е по-малката сума), следва да води до по-голям интензитет на помощта 
в сравнение с щетите до този праг. Прилаганият в миналото процент за определяне на 
отпусканите средства при големи бедствия е 2,5% от общите преки щети под прага и 6% за 
частта от щетите над прага. Методологията за изчисляване на помощта по фонд „Солидарност“ 
беше изложена в годишния доклад за фонд „Солидарност“ за периода 2002—2003 г. и приета 
от Съвета и Европейския парламент. 

Предлага се да се приложат същите проценти и да се отпуснат следните помощи: 
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Бедствие 
Преки щети 

(EUR) 
Праг 

(млн. EUR) 

Сума на 
база 2,5% 

(EUR) 

Сума на база  
6% 

(EUR) 

Общ размер 
на 

предложената 
помощ 

(EUR) 

Наводнение в 
Италия 652 418 691 3 752,330 16 310 467 ~ 16 310 467 

Земетресение в 
Гърция  147 332 790 1 168,231 3 683 320 ~ 3 683 320 

Лед/буря в 
Словения 428 733 722 209,587 5 239 675 13 148 803 18 388 478 

Лед/наводнение в 
Хърватия 291 904 630 254,229 6 355 725 2 260 538 8 616 263 

ОБЩО 46 998 528 

Тъй като това е първото решение за мобилизиране за 2014 г., предложеният по-горе общ 
размер на помощта е съобразен с разпоредбите относно тавана в Регламента за 
многогодишната финансова рамка (МФР) на стойност 530,6 млн. EUR (500 млн. EUR по цени 
от 2011 г.), като също така са предприети необходимите мерки изискваната една четвърт от 
тази сума да бъде осигурена на 1 октомври 2014 г. година, за да бъдат покрити възникващите 
нужди до края на годината. 

В заключение се предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ за всеки от тези 
случаи и съответните бюджетни кредити да се запишат в бюджета за 2014 г. в бюджетна 
позиция 13 06 01 както под формата на бюджетни кредити за поети задължения, така и под 
формата на бюджетни кредити за плащания. 

Тъй като фонд „Солидарност“ е специален инструмент, съгласно определението в Регламента 
за МФР, съответните бюджетни кредити следва да бъде включени в бюджета извън 
съответните тавани на МФР. 
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4. ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА ПО ФУНКЦИИ ОТ МФР 
Бюджет за 2014 г.  

(вкл. КБ 1 и ПКБ 2 и 4/2014) 
Проект на коригиращ 

бюджет 5/2014 
Бюджет за 2014 г.  

(вкл. КБ 1 и ПКБ 2—5/2014) 
Функция 

БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП 
1. Интелигентен и приобщаващ растеж 63 986 340 779 66 374 487 058  63 986 340 779 66 374 487 058

Таван 63 973 000 000   63 973 000 000  

Марж 75 989 221   75 989 221  

1а Конкурентоспособност за растеж и 
работни места 

16 484 010 779 12 028 322 326  16 484 010 779 12 028 322 326

Таван 16 560 000 000   16 560 000 000  

Марж 75 989 221   75 989 221  

1б  Икономическо, социално и 
териториално сближаване 

47 502 330 000 54 346 164 732  47 502 330 000 54 346 164 732

Таван 47 413 000 000   47 413 000 000  

Марж -89 330 000   -89 330 000  

Инструмент за гъвкавост 89 330 000   89 330 000  

Марж 0   0  

2.  Устойчив растеж: природни ресурси 59 267 214 684 56 564 930 369  59 267 214 684 56 564 930 369

Таван 59 303 000 000   59 303 000 000

Марж 35 785 316   35 785 316

От които: Европейски фонд за гарантиране 
на земеделието (ЕФГЗ) — разходи, свързани 
с пазара, и преки плащания 

43 778 100 000 43 776 956 403  43 778 100 000 43 776 956 403

Подтаван 44 130 000 000   44 130 000 000  

Нетен трансфер между ЕФГЗ и ЕЗФРСР 351 900 000   351 900 000  

Марж     

3.  Сигурност и гражданство 2 171 998 732 1 677 039 976  2 171 998 732 1 677 039 976

Таван 2 179 000 000   2 179 000 000  

Марж 7 001 268   7 001 268  

4.  Глобална Европа 8 325 000 000 6 842 004 256  8 325 000 000 6 842 004 256

Таван 8 335 000 000   8 335 000 000  

Марж 10 000 000   10 000 000  

5.  Администрация 8 404 517 081 8 405 389 881  8 404 517 081 8 405 389 881

Таван 8 721 000 000   8 721 000 000

Марж 316 482 919   316 482 919

От които: Административни разходи на 
институциите 

6 797 392 438 6 798 265 238  6 797 392 438 6 798 265 238

Подтаван 7 056 000 000   7 056 000 000  

Марж 258 607 562   258 607 562  

6.  Компенсации 28 600 000 28 600 000  28 600 000 28 600 000

Таван 29 000 000   29 000 000  

Марж 400 000   400 000  

Общо 142 183 671 276 139 892 451 540  142 183 671 276 139 892 451 540

Таван 142 540 000 000 135 866 000 000  142 540 000 000 135 866 000 000

Инструмент за гъвкавост 89 330 000  89 330 000  

Марж за непредвидени обстоятелства 4 026 700 000  4 026 700 000

Марж 445 658 724 248 460  445 658 724 248 460

 Специални инструменти 456 181 000 350 000 000 46 998 528 46 998 528 503 179 528 396 998 528

Общо всичко 142 639 852 276 140 242 451 540  142 686 850 804 140 289 450 068

 


