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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 финансовата 2014 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. и изменен на 
16 октомври 2014 г.8, 

– проект на коригиращ бюджет № 5/20149, приет на 8 септември 2014 г., 

– проект на коригиращ бюджет № 6/201410, приет на 17 октомври 2014 г., 

С настоящото Европейската комисия представя на бюджетния орган проект на 
коригиращ бюджет № 7 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  OВ 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  COM(2014) 461, 9.7.2014 г. 
8  COM(2014) 641, 16.10.2014 г. 
9  СOM(2014) 564, 8.9.2014 г. 
10  COM(2014) 649, 17.10.2014 г. 

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 7 за 2014 г. се отнася до мобилизирането на средства от 
фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в размер на 79 726 440 EUR под формата на 
бюджетни кредити за поети задължения и за плащания. Това мобилизиране е свързано с 
наводненията в Сърбия и Хърватия през май 2014 г. и с наводненията в България през юни 
2014 г. 

2. МОБИЛИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СОЛИДАРНОСТ“ НА ЕС 
През май 2014 г. тежки метеорологични условия засегнаха големи части от Република Сърбия 
и в по-малка степен Хърватия, предизвиквайки едни от най-сериозните наводнения в 
историята, които доведоха до големи разрушения на обществената и частната инфраструктура, 
както и до щети за стотици хиляди домакинства. Месец по-късно интензивни и обилни валежи, 
надвишаващи до четири пъти месечните климатични норми, засегнаха части от Република 
България и причиниха сериозни наводнения и смущения. 

Комисията проучи внимателно трите заявления съгласно Регламент (ЕО) № 2012/2002 на 
Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз11, изменен с Регламент (ЕС) 
№ 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета12 (наричан по-нататък Регламентът), и по-
специално съгласно членове 2, 3 и 4 от него. 

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

2.1 Сърбия – наводнения 
(1) През май 2014 г. тежки метеорологични условия засегнаха големи части от Сърбия, 

предизвиквайки едни от най-сериозните наводнения в историята, които доведоха до 
големи разрушения на обществената и частната инфраструктура, както и до щети за 
стотици хиляди домакинства. 

(2) Заявлението, подадено от Сърбия, която отговаря на условията по член 2, параграф 1 от 
Регламента, беше получено на 30 юли 2014 г. в рамките на дванадесетседмичния срок 
след регистрирането на първата щета на 14 май 2014 г. На 18 август 2014 г. беше 
предоставена актуализирана информация. 

(3) Наводненията са с природен характер, поради което попадат в приложното поле на фонд 
„Солидарност“. 

(4) Сръбските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 1,1 млрд. 
EUR. Тази стойност се основава на резултатите от оценката на нуждите за 
възстановяване, извършена с участието на ЕС и на международни организации 
непосредствено след бедствието. Сумата представлява 3,8% от БНД на Сърбия и 
надвишава приложимия за страната през 2014 г. праг за мобилизиране на средства от 
фонд „Солидарност“, който праг е 174,7 млн. EUR (т.е. 0,6% от БНД по данни от 2012 
г.). Тъй като оценката на общите преки щети надвишава прага, бедствието се определя 
като „голямо природно бедствие“ съгласно член 2, параграф 2 от Регламента. 
Финансовата помощ може да бъде използвана само за основните неотложни и 
възстановителни дейности, определени в член 3 от Регламента. 

(5) Що се отнася до въздействието на бедствието и до последиците от него, сръбските 
органи докладваха за обширни катастрофални наводнения, придружени от образуването 
на бурни потоци, ерозия и свлачища, главно по реките Сава, Колубара, Тамнава, Ядар, 
Западна Морава, Велика Морава, Млава и Пек и техните притоци. Наводненията 

                                                 
11 OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3. 
12 OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143. 
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засегнаха най-силно Колубарски, Мачвански, Моравишки и Поморавски окръг и част от 
Белград. Пострадалите общини са с население от около 1,6 млн. души, от които 180 000 
се нуждаеха от помощ. Жертви на бедствието станаха 60 души, почти 32 000 бяха 
евакуирани от засегнатите райони от службите за спешно реагиране, а на 5 000 от тях 
трябваше да бъде осигурен временен подслон. 485 жилища бяха разрушени, а на около 
16 200 апартамента и отделни жилищни единици бяха нанесени щети. Откритите 
рудници „Тамнава – запад“ и „Велики Црлени“, както и части от Колубарския въглищен 
басейн бяха наводнени. От тези мини се добиват въглищата за голямата 
електроцентрала „Никола Тесла А“ в Обреновац, която произвежда около 63% от 
електроенергията в страната. В повечето от пострадалите общини водоснабдяването 
беше нарушено в продължение на до 10 дни и на места водата продължава да е 
замърсена. Освен това наводненията засегнаха здравни заведения, училища и шосейната 
и железопътната мрежа и причиниха сериозни щети на околната среда. Според 
изчисленията щетите от наводненията възлизат на 2,7% от БВП (и на до 2% от БВП като 
икономически загуби само за 2014 г.). Най-силно засегнатите сектори са енергетиката, 
добивната промишленост и селското стопанство, но значителни щети понесоха и 
транспортната инфраструктура (пътищата, мостовете и железопътните линии), както и 
множество съоръжения за защита от наводнения и за укрепване на бреговете. 

(6) Освен че бяха мобилизирани всички налични национални ресурси, на двустранно и 
многостранно равнище беше поискана международна хуманитарна помощ, както и 
помощ в областта на гражданската защита. От страна на ЕС помощ оказаха Германия, 
Словения, България, Австрия, Чешката република, Франция, Дания, Румъния, Испания, 
Нидерландия и Полша, като координацията беше осигурена посредством Механизма за 
гражданска защита на Съюза. Разгърнати бяха международни екипи, специализирани в 
спасителните операции при наводнения, и бяха предоставени съоръжения за изпомпване 
с голям капацитет. Освен това Европейската комисия отпусна 3 млн. EUR за 
хуманитарна помощ за Босна и Херцеговина и за Сърбия с цел да се посрещнат 
неотложните нужди на най-уязвимото население, пострадало от бедствието, като се 
осигурят хранителни и нехранителни продукти, пари в брой и ваучери, канализация и 
санитарно оборудване. 

(7) Сръбските органи изчислиха, че разходите за основните неотложни действия, 
отговарящи на условията по член 3, параграф 2 от Регламента, възлизат на 381,9 млн. 
EUR, като тези разходи бяха представени с разбивка по видове действия. С най-голям 
дял от разходите за неотложни действия са възстановителните действия в сферата на 
енергетиката (над 202 млн. EUR), следвани от тези в транспортния сектор (106 млн. 
EUR). 

(8) По Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) вече са преразпределени 
30 млн. EUR за подкрепа на усилията за възстановяване в краткосрочен план. С цел да 
се подпомогнат допълнително действията за възстановяване и реконструкция след 
наводненията, до края на годината ще бъдат отпуснати други 50 млн. EUR. Общо 4 млн. 
EUR по раздел „Трансгранично сътрудничество“ на ИПП ще бъдат използвани за 
подпомагане на районите по границата между Сърбия и Босна и Херцеговина. Освен 
това в резултат на международната донорска конференция, проведена в Брюксел на 16 
юли, държави, международни организации и частният сектор поеха ангажименти да 
предоставят на Сърбия над 986 млн. EUR, от които 106,8 млн. EUR под формата на 
безвъзмездни средства, а останалите – на заеми. В допълнение към това бяха поети 
ангажименти за предоставяне на над 41 млн. EUR за трансгранични дейности. 

(9) Сръбските органи не посочиха допустимите разходи да имат застрахователно покритие. 
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2.2 Хърватия – наводнения 
(1) Метеорологичните условия, засегнали Сърбия, засегнаха и източната част на Хърватия, 

причинявайки сериозни щети, макар и в по-малка степен. 

(2) Заявлението на Хърватия беше получено на 31 юли 2014 г. в рамките на 
дванадесетседмичния срок след регистрирането на първата щета на 17 май 2014 г. 

(3) Наводненията са с природен характер, поради което попадат в приложното поле на фонд 
„Солидарност“. 

(4) Хърватските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 
297,6 млн. EUR. Сумата представлява 0,7% от БНД на Хърватия и надвишава 
приложимия за страната през 2014 г. праг за мобилизиране на средства от фонд 
„Солидарност“, който праг е 254,2 млн. EUR (т.е. 0,6% от БНД по данни от 2012 г.). Тъй 
като оценката на общите преки щети надвишава прага, бедствието се определя като 
„голямо природно бедствие“ съгласно член 2, параграф 2 от Регламента. Финансовата 
помощ може да бъде използвана само за основните неотложни и възстановителни 
дейности, определени в член 3 от Регламента. 

(5) Що се отнася до въздействието на бедствието и до последиците от него, хърватските 
органи съобщиха, че наводненията са засегнали пет области в басейна на река Сава в 
източната част на страната: Осиешко-баранска, Вуковарско-сремска, Бродско-посавска, 
Пожежко-славонска и Сисашко-мославска. На места нивото на водата превиши най-
високите регистрирани дотогава стойности и бедствието беше окачествено като 
наводнението на хилядолетието. Бяха нанесени значителни поражения на жилищни и 
търговски сгради, на комунални и инфраструктурни съоръжения, както и на 
земеделието и животновъдството. Наложи се над 26 000 души да бъдат евакуирани. 
Повредени бяха енергийни мрежи, а пътища и мостове понесоха сериозни щети и/или 
бяха затрупани от свлачища или кал. Бяха наводнени около 2 700 жилищни сгради и над 
4 000 земеделски постройки, като много от тях претърпяха структурни повреди. 

(6) Хърватските органи изчислиха, че разходите за основните неотложни и възстановителни 
действия, отговарящи на условията по член 3, параграф 2 от Регламента, възлизат на 
108,8 млн. EUR, като тези разходи бяха представени с разбивка по видове действия. С 
най-голям дял от разходите за неотложни действия са действията за възстановяване на 
транспортната инфраструктура (над 38 млн. EUR), следвани от действията на 
спасителните служби (24,7 млн. EUR). 

(7) Засегнатите региони попадат в категорията „по-слабо развити региони“ в рамките на 
европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Хърватските 
органи не са уведомили Комисията да имат намерение да преразпределят средства от 
програмата по европейските структурни и инвестиционни фондове, отнасяща се до 
Хърватия, за възстановителни мерки. Беше задействан Механизмът за гражданска 
защита на Съюза с цел да се подпомогнат действията за разпръскване на инсектициди 
против комари. 

(8) Що се отнася до изпълнението на законодателството на Съюза в областта на 
предотвратяването и управлението на риска от бедствия във връзка с характера на това 
бедствие, Хърватия понастоящем транспонира Директива 2007/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на 
риска от наводнения (Директивата за наводненията)13. Бяха извършени предварителни 
оценки на риска от наводнения. За две пилотни зони бяха съставени карти на районите 
под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения, а за други зони в 

                                                 
13  OВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 27. 
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момента се изготвят такива карти. В етап на подготовка са планове за управление на 
риска от наводнения, но те все още не са готови.  

(9) Към датата на представяне на заявлението Хърватия не беше обект на производство за 
нарушение по отношение на законодателството на Съюза, свързано с характера на 
бедствието. 

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

2.3 България – наводнения 
(1) Месец по-късно интензивни и обилни валежи, надвишаващи до четири пъти месечните 

климатични норми, засегнаха някои райони на България и причиниха сериозни 
наводнения и смущения. 

(2) Заявлението на България беше получено на 25 август 2014 г. в рамките на 
дванадесетседмичния срок след регистрирането на първата щета на 19 юни 2014 г. На 12 
септември 2014 г. българските органи представиха актуализирана информация. 

(3) Наводненията са с природен характер, поради което попадат в приложното поле на фонд 
„Солидарност“. 

(4) Българските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 
311,3 млн. EUR. Сумата представлява 0,8% от БНД на България и надвишава 
приложимия за страната през 2014 г. праг за мобилизиране на средства от фонд 
„Солидарност“, който праг е 232,5 млн. EUR (т.е. 0,6% от БНД по данни от 2012 г.). Тъй 
като оценката на общите преки щети надвишава прага, бедствието се определя като 
„голямо природно бедствие“ съгласно член 2, параграф 2 от Регламента. Финансовата 
помощ може да бъде използвана само за основните неотложни и възстановителни 
дейности, определени в член 3 от Регламента. 

(5) Що се отнася до въздействието на бедствието и до последиците от него, българските 
органи съобщиха, че от 19 юни 2014 г. нататък вследствие на тежки метеорологични 
условия редица градове и села в България са сериозно засегнати от наводнения, по-
специално в източната, североизточната и централната част на страната. Най-силно 
пострадаха областите Варна, Добрич, Габрово, Велико Търново, Бургас, Монтана, 
Кюстендил, Пловдив, Хасково, Ямбол и Софийска област. В крайбрежния варненски 
квартал „Аспарухово“ проливен дъжд и приливна вълна разрушиха къщи и стопански 
постройки, наводниха сгради и улици и нанесоха сериозни щети на автомобили. 
Бедствието предизвика прекъсвания в електроснабдяването и комуникациите в региона. 
Внезапни наводнения, преливащи реки и свлачища доведоха до жертви и тежки щети в 
Северен централен и Североизточен район. Беше съобщено за петнадесет жертви, 
хиляди бяха засегнати пряко от бедствието, а стотици трябваше да бъдат евакуирани и 
настанени във временен подслон. Нанесени бяха щети на обществена инфраструктура и 
съоръжения в секторите на енергетиката, водите и водните ресурси, далекосъобщенията, 
транспорта, здравеопазването, образованието и услугите за спешна помощ, както и на 
обекти на културното наследство и защитени природни зони. Големите количества 
пръст и отпадъци, довлечени от водите, преливащата канализация и изхвърлянето на 
отпадъчни води влошиха условията на живот в засегнатите райони. В резултат на 
наводненията се активираха свлачищни и ерозионни процеси. 

(6) Българските органи изчислиха, че разходите за основните неотложни и възстановителни 
действия, отговарящи на условията по член 3, параграф 2 от Регламента, възлизат на 
285,4 млн. EUR, като тези разходи бяха представени с разбивка по видове действия. С 
най-голям дял от разходите за неотложни действия са действията за осигуряване на 
превантивна инфраструктура (над 87 млн. EUR). Според изчисленията за 
възстановяване на транспортната инфраструктура са необходими над 70 млн. EUR. 
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(7) Засегнатите региони попадат в категорията „по-слабо развити региони“ в рамките на 
европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Българските 
органи не са уведомили Комисията да имат намерение да преразпределят средства от 
програмата по европейските структурни и инвестиционни фондове, отнасяща се до 
България, за възстановителни мерки. Не е представяно искане за помощ по Механизма 
за гражданска защита на Съюза. 

(8) Що се отнася до изпълнението на законодателството на Съюза в областта на 
предотвратяването и управлението на риска от бедствия във връзка с характера на това 
бедствие, през 2010 г. България транспонира в националното си законодателство 
Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 
относно оценката и управлението на риска от наводнения (Директивата за 
наводненията), а въз основа на методиката за оценка на заплахата и риска от 
наводнения, разработена от Министерството на околната среда и водите, е извършена 
предварителна оценка на риска от наводнения за всеки район на речен басейн. 

(9) Към датата на представяне на заявлението България не беше обект на производство за 
нарушение по отношение на законодателството на Съюза, свързано с характера на 
бедствието. 

(10) Българските органи посочиха, че щети в размер на около 2,3 млн. EUR в сектора на 
здравеопазването имат застрахователно покритие. Тази сума беше приспадната от 
размера на допустимите разходи. 

3. ФИНАНСИРАНЕ 
Тъй като солидарността е главното основание за създаването на фонда, Комисията счита, че 
помощта от него следва да бъде прогресивна. Това означава, че – в съответствие с досегашната 
практика – частта от щетите, надвишаваща прага (0,6% от БНД или 3 млрд. EUR по цени от 
2002 г. в зависимост от това коя е по-ниската сума), следва да води до по-голям интензитет на 
помощта в сравнение с щетите до този праг. Процентът, прилаган в миналото при 
определянето на отпусканите за големи бедствия средства, е 2,5% от общите преки щети под 
прага и 6% от щетите над прага. Методиката 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: 

Бедствие 
Преки 
щети 

(млн. EUR) 

Праг за 
голямо 
бедствие 

(млн. EUR) 

Общо 
разходи за 
допустимит
е действия 
(млн. EUR) 

2,5% от 
преките 
щети до 
прага 

(EUR) 

6% от 
преките 
щети над 
прага 

(EUR) 

Прилаган
е на 
горна 
граница 

Общ 
размер на 
предложен
ата помощ 

(EUR) 

Сърбия 1 105,622 174,649 381,967 4 366 225 55 858 380 Не 60 224 605 

Хърватия 297,629 254,229 108,799 6 355 725 2 604 000 Не 8 959 725 

България 311,328 232,502 285,440 5 812 550 4 729 560 Не 10 542 110 

ОБЩО  79 726 440 

Това е второто предложение за решение за мобилизиране на средства през 2014 г., като общият 
размер на предложената по-горе помощ отговаря на разпоредбите от Регламента за 
многогодишната финансова рамка (МФР), в които се предвиждат общо 530,6 млн. EUR (500 
млн. EUR по цени от 2011 г.). 

В заключение, предлага се за всеки от тези случаи да се мобилизират средства от фонд 
„Солидарност“ и бюджетните кредити за Хърватия и България в размер на общо 19 501 835 
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EUR да се впишат в бюджета за 2014 г. в статия 13 06 01, а съответните бюджетни кредити за 
Сърбия в размер на 60 224 605 EUR – в статия 13 06 02 (специална статия за присъединяващите 
се държави), под формата както на бюджетни кредити за поети задължения, така и на 
бюджетни кредити за плащания. 

Фонд „Солидарност“ е специален инструмент, определен в Регламента за МФР, и поради това 
бюджетните кредити следва да бъдат включени в бюджета извън съответните тавани от МФР. 
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4. ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА ПО ФУНКЦИИ ОТ МФР 

Бюджет за 2014 г.  
(вкл. КБ № 1 и ПКБ № 2 – 6/2014) 

Проект на коригиращ 
бюджет № 7/2014 

Бюджет за 2014 г.  
(вкл. КБ № 1 и ПКБ № 2 – 

7/2014) 
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 59 190 929 284 56 558 779 469  59 190 929 284 56 558 779 469

Таван 59 303 000 000   59 303 000 000

Марж 112 070 716   112 070 716

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 8 404 610 581 8 405 483 381  8 404 610 581 8 405 483 381

Таван 8 721 000 000   8 721 000 000

Марж 316 389 419   316 389 419

От които: административни разходи на 
институциите 

6 797 485 938 6 798 358 738  6 797 485 938 6 798 358 738

Подтаван 7 056 000 000   7 056 000 000  

Марж 258 514 062   258 514 062  

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 142 107 479 376 139 886 394 140  142 107 479 376 139 886 394 140

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 521 850 624 6 305 860  521 850 624 6 305 860

 Специални инструменти 503 179 528 403 149 428 79 726 440 79 726 440 582 905 968 482 875 868

Общо всичко 142 610 658 904 140 289 543 568 79 726 440 79 726 440 142 690 385 344 140 369 270 008

 


