
РАЗДЕЛ X — ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

ПРИХОДИ — СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Цифри

Дял Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от изпълнението 

за 2011

4 Различни данъци, налози и такси на Съюза 37 678 000 34 778 000 35 037 058,77

5 Приходи от административната дейност на 
институцията 250 000 p.m. 259 418 856,38

6 Вноски и възстановени суми по споразумения и 
програми на Съюза p.m. p.m. 0,00

7 Лихви по просрочени плащания p.m. p.m. p.m.

9 Разни приходи p.m. p.m. 0,00

Общо 37 928 000 34 778 000 294 455 915,15

ДЯЛ 4 — РАЗЛИЧНИ ДАНЪЦИ, НАЛОЗИ И ТАКСИ НА СЪЮЗА

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011

4 0 Удръжки от възнаграждения на служителите 23 860 000 22 022 000 18 511 534,27

4 1 Вноски към пенсионноосигурителната схема 13 818 000 12 756 000 16 525 524,50

Дял 4 — Общо 37 678 000 34 778 000 35 037 058,77

ГЛАВА 4 0 — УДРЪЖКИ ОТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

4 0 Удръжки от възнаграждения на служителите

4 0 0 Постъпления от облагане на възнаграждения,  
заплати и надбавки на длъжностни лица и други  
служители 21 795 000 20 113 000 15 773 939,51 72,37 %

4 0 4 Постъпления от специалния налог върху  
възнагражденията на членове на институцията,  
длъжностни лица и други служители в активна  
заетост 2 065 000 1 909 000 2 737 594,76 132,57 %

Глава 4 0 — Общо 23 860 000 22 022 000 18 511 534,27 77,58 %

Статия 4 0 0 — Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на  
длъжностни лица и други служители

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

21 795 000 20 113 000 15 773 939,51



Забележки

Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и 
процедурата за прилагане на данък в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

Статия 4 0 4 — Постъпления от специалния налог върху възнагражденията на членове на  
институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

2 065 000 1 909 000 2 737 594,76

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.

ГЛАВА 4 1 — ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

4 1 Вноски към пенсионноосигурителната схема

4 1 0 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната  
схема 13 818 000 12 756 000 16 525 524,50 119,59 %

4 1 1 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от 
персонала p.m. p.m. 0,00

4 1 2 Вноски към пенсионноосигурителната схема от  
длъжностните лица в отпуск по лични причини p.m. p.m. 0,00

Глава 4 1 — Общо 13 818 000 12 756 000 16 525 524,50 119,59 %

Статия 4 1 0 — Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

13 818 000 12 756 000 16 525 524,50

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 83, параграф 2 от него.

Статия 4 1 1 — Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 107 от него, и член 4 и член 11, параграф 2 от 
приложение VIII към Правилника.



Статия 4 1 2 — Вноски към пенсионноосигурителната схема от длъжностните лица в отпуск по  
лични причини

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 107 от него, както и член 11, параграф 2 и член 
48 от приложение VIII към Правилника.

ДЯЛ 5 — ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011

5 0 Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество p.m. p.m. 0,00

5 1 Постъпления от наемни правоотношения p.m. p.m. 0,00

5 2 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други 
лихви 250 000 p.m. 604 713,19

5 5 Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена 
работа p.m. p.m. 0,00

5 7 Други вноски и възстановени суми, свързани с 
административната дейност на институцията p.m. p.m. 258 814 143,19

5 8 Разни компенсации p.m. p.m. 0,00

5 9 Други приходи от административно управление p.m. p.m. 0,00

Дял 5 — Общо 250 000 p.m. 259 418 856,38

ГЛАВА 5 0 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

5 0 Постъпления от продажба на движимо и недвижимо 
имущество

5 0 0 Постъпления от продажбата на движимо  
имущество

5 0 0 0 Постъпления от продажбата на превозни средства — 
целеви приходи p.m. p.m. 0,00

5 0 0 1 Постъпления от продажбата на друго движимо 
имущество — целеви приходи p.m. p.m. 0,00

5 0 0 2 Постъпления от доставка на стоки за други институции 
или органи — целеви приходи p.m. p.m. 0,00

Статия 5 0 0 — Междинна сума p.m. p.m. 0,00

5 0 2 Постъпления от продажба на публикации, печатни  
издания и филми p.m. p.m. 0,00

Глава 5 0 — Общо p.m. p.m. 0,00



Статия 5 0 0 — Постъпления от продажбата на движимо имущество

Позиция 5 0 0 0 — Постъпления от продажбата на превозни средства — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз 
основа на който са реализирани съответните приходи. 

Позиция 5 0 0 1 — Постъпления от продажбата на друго движимо имущество — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз 
основа на който са реализирани съответните приходи. 

Позиция 5 0 0 2 — Постъпления от доставка на стоки за други институции или органи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз 
основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 0 2 — Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз 
основа на който са реализирани съответните приходи.



ГЛАВА 5 1 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

5 1 Постъпления от наемни правоотношения

5 1 0 Постъпления от отдаване под наем на обзавеждане  
и оборудване p.m. p.m. 0,00

5 1 1 Постъпления от отдаване и преотдаване под наем 
на недвижимо имущество и възстановяване на  
разноски, свързани с отдаване под наем p.m. p.m. 0,00

Глава 5 1 — Общо p.m. p.m. 0,00

Статия 5 1 0 — Постъпления от отдаване под наем на обзавеждане и оборудване

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз 
основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 1 1 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и  
възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз 
основа на който са реализирани съответните приходи.

ГЛАВА 5 2 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

5 2 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и 
други лихви

5 2 0 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми,  
банкови и други лихви по сметки на институцията 250 000 p.m. 604 713,19 241,89 %

Глава 5 2 — Общо 250 000 p.m. 604 713,19 241,89 %



Статия 5 2 0 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки  
на институцията

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

250 000 p.m. 604 713,19

ГЛАВА 5 5 — ПРИХОДИ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

5 5 Приходи от постъпленията от предоставени услуги и 
извършена работа

5 5 0 Приходи от предоставени услуги и извършена работа  
в полза на други институции или органи,  
включително възстановяване на средства от други  
институции или органи за командировъчни разходи,  
платени от тяхно име — целеви приходи p.m. p.m. 0,00

5 5 1 Приходи от трети лица във връзка с предоставени  
услуги или извършена работа по тяхно искане — 
целеви приходи p.m. p.m. 0,00

Глава 5 5 — Общо p.m. p.m. 0,00

Статия 5 5 0 — Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други  
институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или  
органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити в бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който 
са реализирани съответните приходи.

Статия 5 5 1 — Приходи от трети лица във връзка с предоставени услуги или извършена работа  
по тяхно искане — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00



ГЛАВА 5 7 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 
ИНСТИТУЦИЯТА

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

5 7 Други вноски и възстановени суми, свързани с 
административната дейност на институцията

5 7 0 Приходи от възстановяване на неоснователно  
платени суми — целеви приходи p.m. p.m. 6 256 360,39

5 7 1 Приходи с определено предназначение — приходи от 
фондации, субсидии, дарения и завещания,  
включително заделените приходи, специфични за  
всяка институция — целеви приходи p.m. p.m. 0,00

5 7 2 Възстановяване на разходи за социално обслужване,  
направени за сметка на друга институция — целеви  
приходи p.m. p.m. 0,00

5 7 3 Други вноски и възстановени суми, свързани с  
административната дейност на институцията — 
целеви приходи p.m. p.m. 713,11

5 7 4 Приходи от вноската на Комисията за  
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за  
персонала на Комисията, работещ в делегациите на  
Съюза — целеви приходи p.m. p.m. 252 557 069,69

Глава 5 7 — Общо p.m. p.m. 258 814 143,19

Статия 5 7 0 — Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 6 256 360,39

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити в бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който 
са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 1 — Приходи с определено предназначение — приходи от фондации, субсидии, дарения  
и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви  
приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити в бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който 
са реализирани съответните приходи.



Статия 5 7 2 — Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга  
институция — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити в бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който 
са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 3 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на  
институцията — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 713,11

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити в бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който 
са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 4 — Приходи от вноската на Комисията за Европейската служба за външна дейност  
(ЕСВД) за персонала на Комисията, работещ в делегациите на Съюза — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 252 557 069,69

Забележки

Тези приходи произтичат от вноска на Комисията за ЕСВД за покриване на управляваните на местно ниво разходи за 
персонала на Комисията, работещ в делегациите на Съюза, включително персонала на Комисията, който се финансира от 
Европейския фонд за развитие (ЕФР).

В съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент всички приходи ще бъдат използвани за осигуряване на 
допълнителни бюджетни кредити за позиция 3 0 0 5 в разходната част на бюджета в настоящия раздел.

ГЛАВА 5 8 — РАЗНИ КОМПЕНСАЦИИ

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

5 8 Разни компенсации

5 8 0 Разни компенсации p.m. p.m. 0,00

Глава 5 8 — Общо p.m. p.m. 0,00



Статия 5 8 0 — Разни компенсации

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити в бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който 
са били реализирани съответните приходи.

ГЛАВА 5 9 — ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

5 9 Други приходи от административно управление

5 9 0 Други приходи от административно управление p.m. p.m. 0,00

Глава 5 9 — Общо p.m. p.m. 0,00

Статия 5 9 0 — Други приходи от административно управление

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

ДЯЛ 6 — ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011

6 1 Възстановяване на различни разходи p.m. p.m. 0,00

6 3 Вноски по специфични споразумения p.m. p.m. 0,00

6 6 Други вноски и възстановени суми p.m. p.m. 0,00

Дял 6 — Общо p.m. p.m. 0,00

ГЛАВА 6 1 — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

6 1 Възстановяване на различни разходи

6 1 2 Възстановяване на разходи, направени при  
извършване на работа по молба и срещу заплащане — 
целеви приходи p.m. p.m. 0,00

Глава 6 1 — Общо p.m. p.m. 0,00



Статия 6 1 2 — Възстановяване на разходи, направени при извършване на работа по молба и  
срещу заплащане — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити в бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който 
са били реализирани съответните приходи.

ГЛАВА 6 3 — ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

6 3 Вноски по специфични споразумения

6 3 1 Вноски в рамките на достиженията на правото от 
Шенген — целеви приходи

6 3 1 1 Вноски по административните разходи, произтичащи от 
рамковото споразумение с Исландия и Норвегия — 
целеви приходи p.m. p.m. 0,00

Статия 6 3 1 — Междинна сума p.m. p.m. 0,00

Глава 6 3 — Общо p.m. p.m. 0,00

Статия 6 3 1 — Вноски в рамките на достиженията на правото от Шенген — целеви приходи

Позиция 6 3 1 1 — Вноски по административните разходи, произтичащи от рамковото споразумение с Исландия 
и Норвегия — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

Решение 1999/437/EО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението, сключено 
от Съвета на Европейския съюз с Република Исландия и Кралство Норвегия, по отношение на асоциирането на тези две 
държави към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 
31).

Вноски по административните разходи, произтичащи от Споразумението от 18 май 1999 г., сключено между Съвета на 
Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия, относно асоциирането на тези две държави към 
изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36), и по-
специално член 12 от него.

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за 
отпускане на допълнителни бюджетни кредити в бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз 
основа на който са били реализирани съответните приходи.



ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

6 6 Други вноски и възстановени суми

6 6 0 Други вноски и възстановени суми

6 6 0 0 Други целеви вноски и възстановени суми — целеви 
приходи p.m. p.m. 0,00

Статия 6 6 0 — Междинна сума p.m. p.m. 0,00

Глава 6 6 — Общо p.m. p.m. 0,00

Статия 6 6 0 — Други вноски и възстановени суми

Позиция 6 6 0 0 — Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на 
допълнителни бюджетни кредити в бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който 
са били реализирани съответните приходи.

ДЯЛ 7 — ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011

7 0 Лихви по просрочени плащания p.m. p.m. p.m.

Дял 7 — Общо p.m. p.m. p.m.

ГЛАВА 7 0 — ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

7 0 Лихви по просрочени плащания

7 0 0 Лихви по просрочени плащания

7 0 0 0 Дължими лихви за забавени плащания по сметките към 
националните хазни на държавите-членки p.m. p.m. p.m.

7 0 0 1 Други лихви за забавени плащания p.m. p.m. p.m.

Статия 7 0 0 — Междинна сума p.m. p.m. p.m.

Глава 7 0 — Общо p.m. p.m. p.m.



Статия 7 0 0 — Лихви по просрочени плащания

Позиция 7 0 0 0 — Дължими лихви за забавени плащания по сметките към националните хазни на държавите-
членки

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. p.m.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия 
бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), и по-специално член 71, параграф 4 от него.

Позиция 7 0 0 1 — Други лихви за забавени плащания

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. p.m.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия 
бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), и по-специално член 71, параграф 4 от него.

ДЯЛ 9 — РАЗНИ ПРИХОДИ

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011

9 0 Разни приходи p.m. p.m. 0,00

Дял 9 — Общо p.m. p.m. 0,00

ГЛАВА 9 0 — РАЗНИ ПРИХОДИ

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджет 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011
2011/2013

9 0 Разни приходи

9 0 0 Разни приходи p.m. p.m. 0,00

Глава 9 0 — Общо p.m. p.m. 0,00

Статия 9 0 0 — Разни приходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджет 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,00



РАЗХОДИ — РАЗХОДИ

Цифри

Дял Бюджетен ред Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

1 ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС 148 479 815 148 479 815 142 872 462 142 872 462 134 769 518,35

2 СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ В ЦЕНТРАНЛИЯ ОФИС 52 733 755 52 733 755 44 458 963 44 558 963 47 569 250,11

10 0 2 500 000
46 958 963

2 500 000
47 058 963

3 ДЕЛЕГАЦИИ 315 422 000 315 422 000 297 573 000 297 573 000 519 693 710,65

10 0 1 272 000
298 845 000

1 272 000
298 845 000

10 Други разходи p.m. p.m. 3 772 000 3 772 000 0,—

Общо 516 635 570 516 635 570 488 676 425 488 776 425 702 032 479,11
Of which Reserves: 10 0 3 772 000 3 772 000

ДЯЛ 1 — ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред ФР Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011

1 1 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С 
РЕДОВНИЯ ПЕРСОНАЛ 5 119 954 000 115 732 000 109 340 803,98

1 2 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С 
ВЪНШНИЯ ПЕРСОНАЛ 5 17 342 995 15 625 900 14 147 254,85

1 3 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ПЕРСОНАЛА 5 2 117 000 2 359 828 2 059 749,92

1 4 КОМАНДИРОВКИ 5 7 723 305 7 723 305 8 080 904,60

1 5 МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛА 5 1 342 515 1 431 429 1 140 805,00

Дял 1 — Общо 148 479 815 142 872 462 134 769 518,35

ГЛАВА 1 1 — ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С РЕДОВНИЯ 
ПЕРСОНАЛ

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2013

Бюджетни кредити 
2012

Резултат от 
изпълнението за 2011

2011/2013

1 1 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ 
С РЕДОВНИЯ ПЕРСОНАЛ

1 1 0 Възнаграждения и други права, свързани с редовния  
персонал

1 1 0 0 Основни заплати 5.20 92 023 000 87 971 000 83 712 239,38 90,97 %

1 1 0 1 Права според Правилника за длъжностните лица, 
съгласно заеманата длъжност 5.20 748 000 1 136 000 486 663,83 65,06 %

1 1 0 2 Права според Правилника за длъжностните лица 
относно личното положение на служителя 5.20 23 039 000 22 690 000 21 649 223,67 93,97 %

1 1 0 3 Разходи за социално осигуряване 5.20 4 144 000 3 733 000 3 492 677,10 84,28 %

1 1 0 4 Коефициенти и корекции на заплатите 5.20 p.m. 202 000 0,—

Статия 1 1 0 — Междинна сума 119 954 000 115 732 000 109 340 803,98 91,15 %

Глава 1 1 — Общо 119 954 000 115 732 000 109 340 803,98 91,15 %



Забележки

Бюджетните кредити, въведени в тази глава, се определят на базата на щатното разписание на ЕСВД за финансовата година.

Към заплатите, надбавките и плащанията e приложено стандартно намаление от 6,2 %, за да се вземе предвид фактът, че не 
всички длъжности в щатното разписание на ЕСВД са заети в определен момент.

Статия 1 1 0 — Възнаграждения и други права, свързани с редовния персонал

Позиция 1 1 0 0 — Основни заплати

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

92 023 000 87 971 000 83 712 239,38

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основните заплати на длъжностните лица и срочно наетите 
служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание, и коменсацията, предвидена съгласно член 50 от 
Правилника за персонала. 

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз. 

Позиция 1 1 0 1 — Права според Правилника за длъжностните лица, съгласно заеманата длъжност

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

748 000 1 136 000 486 663,83

Забележки

Този бюджетен креди е предназначен за покриване предимно на следните плащания на длъжностните лица и срочно наетите 
служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:

— надбавки за секретарски услуги,

— надбавки за настаняване и транспорт,

— фиксирани надбавки за пътуване в границите на страната,

— надбавки за работа на смени или дежурства на длъжностното лице в местоработата му или в домашни условия,

— други надбавки и изплащания,

— извънреден труд.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз. 



Позиция 1 1 0 2 — Права според Правилника за длъжностните лица относно личното положение на служителя

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

23 039 000 22 690 000 21 649 223,67

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване предимно на следните плащания на длъжностни лица и срочно наети 
служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:

— надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава,

— надбавки за жилищни нужди, за дете на издръжка и за обучение,

— обезщетение за отпуск за отглеждане на дете или отпуск по семейни причини,

— плащане  на пътните разноски на длъжностните  лица или срочно наетите  служители,  техните съпрузи или лицата  на  
тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произход,

— различни надбавки и безвъзмездно отпуснати средства.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 1 1 0 3 — Разходи за социално осигуряване

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

4 144 000 3 733 000 3 492 677,10

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания на длъжностни лица и срочно наети 
служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:

— здравно осигуряване, осигуряване за злополука, професионално заболяване и други разходи за социално осигуряване,

— осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания,  извършвани от институцията в полза на  
срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в страната им на произход.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 1 1 0 4 — Коефициенти и корекции на заплатите

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. 202 000 0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване отражението на корекционните коефициенти, приложими към 



възнаграждението и към частта от възнаграждението, преведено в страна, различна от страната на месторабота, за 
длъжностни лица и срочно наети служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

ГЛАВА 1 2 — ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ВЪНШНИЯ 
ПЕРСОНАЛ

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2013

Бюджетни кредити 
2012

Резултат от 
изпълнението за 2011

2011/2013

1 2 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ 
С ВЪНШНИЯ ПЕРСОНАЛ

1 2 0 Възнаграждения и други права, свързани с външния  
персонал

1 2 0 0 Договорно нает персонал 5.20 5 721 995 4 247 000 3 667 820,85 64,10 %

1 2 0 1 Командировани национални невоенни експерти 5.20 3 663 000 3 285 000 3 009 000,00 82,15 %

1 2 0 2 Стажове 5.20 366 000 356 900 338 836,00 92,58 %

1 2 0 3 Външни услуги 5.20 p.m. p.m. 0,—

1 2 0 4 Временен персонал, нает чрез агенции, и специални 
съветници 5.20 80 000 500 000 100 000,00 125,00 %

1 2 0 5 Командировани национални военни експерти 5.20 7 512 000 7 237 000 7 031 598,00 93,60 %

Статия 1 2 0 — Междинна сума 17 342 995 15 625 900 14 147 254,85 81,57 %

1 2 2 Провизии 5.20 p.m. p.m. 0,—

Глава 1 2 — Общо 17 342 995 15 625 900 14 147 254,85 81,57 %

Статия 1 2 0 — Възнаграждения и други права, свързани с външния персонал

Позиция 1 2 0 0 — Договорно нает персонал

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

5 721 995 4 247 000 3 667 820,85

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнагражденията на договорно наетите служители (по смисъла на 
Условията за работа на другите служители на Европейския съюз), социалноосигурителните вноски от страна на 
работодателя, както и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.



Позиция 1 2 0 1 — Командировани национални невоенни експерти

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

3 663 000 3 285 000 3 009 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията и административните разходи във връзка с 
командированите национални експерти, различни от изпратените да служат като военен персонал на Европейския Съюз.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от 
23 март 2011 г. за установяване на правилата, приложими за националните експерти, командировани в Европейската служба 
за външна дейност.

Позиция 1 2 0 2 — Стажове

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

366 000 356 900 338 836,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за стажове, предназначени за дипломирани студенти, като 
целта е те да добият цялостна представа за набелязаните цели и за предизвикателствата пред Съюза, да наблюдават отблизо 
работата на неговите институции и да им се предостави възможността да задълбочат познанията си, натрупвайки 
професионален опит в ЕСВД.

Този бюджетен кредит покрива плащането на безвъзмездни средства, както и други разходи, свързани с безвъзмездните 
средства (допълнителни суми за лица на издръжка или за стажанти, лица с увреждания, застраховки за злополука и здравни 
застраховки, възстановяване на породените от стажа пътни разходи, по-специално при започване и приключване на стажа, 
разходи по организирането на мероприятия във връзка с програмата на стажа, като например разходи за посещения, 
приемане и посрещане). Той покрива и разходите по оценяване на програмата за стаж с оглед на нейното оптимизиране, 
както и разходите за комуникационни и информационни кампании.

Подборът на стажантите се извършва въз основа на обективни, прозрачни критерии и отразява географски баланс.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 1 2 0 3 — Външни услуги

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички услуги, извършвани от лица, които не са свързани с 
институцията, по-специално:

— срочно наети служители за различни услуги,

— допълнителен персонал за срещи,

— експерти в областта на условията на труд.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.



Позиция 1 2 0 4 — Временен персонал, нает чрез агенции, и специални съветници

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

80 000 500 000 100 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен главно за покриване на възнагражденията на наетия чрез агенции персонал, на 
временния персонал и на специалните съветници, включително на тези в сферата на ОПСО/ ОВППС, различните 
социалноосигурителни вноски от страна на работодателя и отражението на корекционните коефициенти, приложими към 
възнагражденията на тези служители.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 1 2 0 5 — Командировани национални военни експерти

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

7 512 000 7 237 000 7 031 598,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране възнагражденията на национални военни експерти, командировани 
като военен състав на Европейския съюз в областта на ОПСО/ОВППС.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Решение на върховния представител на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката 
на сигурност от 23 март 2011 г. за установяване на правилата, приложими за националните експерти, командировани в 
Европейската служба за външна дейност.

Статия 1 2 2 — Провизии

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на възможните корекции във възнагражденията, за 
които е взето решение от Съвета през финансовата година.

Този бюджетен кредит е временен и може да бъдат използван само след като бъдат прехвърлени по съответните бюджетни 
редове от настоящата глава.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.



ГЛАВА 1 3 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2013

Бюджетни кредити 
2012

Резултат от 
изпълнението за 2011

2011/2013

1 3 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО 
НА ПЕРСОНАЛА

1 3 0 Разходи за управление на персонала

1 3 0 0 Назначаване 5.20 100 000 112 000 249 789,00 249,79 %

1 3 0 1 Обучение 5.20 1 217 000 1 217 000 817 359,92 67,16 %

1 3 0 2 Права при постъпване на служба, трансфер и напускане 
на служба 5.20 800 000 1 030 828 992 601,00 124,08 %

Статия 1 3 0 — Междинна сума 2 117 000 2 359 828 2 059 749,92 97,30 %

Глава 1 3 — Общо 2 117 000 2 359 828 2 059 749,92 97,30 %

Статия 1 3 0 — Разходи за управление на персонала

Позиция 1 3 0 0 — Назначаване

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

100 000 112 000 249 789,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— разходите за организиране на конкурси, предвидени в член 3 от Решение 2002/621/ЕО, както и пътните и дневни разходи 
на кандидатите, поканени да се явят на събеседване и на медицински прегледи,

— разходи за организиране на процедури за подбор на срочно наети, със спомагателни функции и местни служители.

В надлежно обосновани от оперативните нужди случаи и след консултация с Европейската службата за подбор на персонал 
този бюджетен кредит може да бъде използван за конкурси, организирани от самата институция.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 27—31 и член 33 от него, както и 
приложение III към Правилника.

Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната 
палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. за 
създаване на Служба за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 53) и Решение 
2002/621/ЕО на Генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Секретаря на Съда на 
Европейските общности, на Генералните секретари на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета 
на регионите и представителя на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно организацията и дейността на Службата 
за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 56).

Позиция 1 3 0 1 — Обучение

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

1 217 000 1 217 000 817 359,92



Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— разходите  за  допълнително  обучение  и  повторно  обучение,  включително  за  езиковите  курсове,  провеждани  на 
междуинституционална  основа,  таксите  за  курсове,  разходите  за  обучаващи  и логистичните  разходи,  като  наема  на 
помещение  и оборудване,  както  и различните  свързани  с това  разходи,  като  тези  за  храна  и напитки,  разходите  за  
посещаване на курсове, конференции и конгреси съгласно мандата на военния състав на Европейския съюз,

— такси за участие в семинари и конференции.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от 
23 март 2011 г. за установяване на правилата, приложими за националните експерти, командировани в Европейската служба 
за външна дейност.

Решение 2001/80/ОВППС на Съвета от 22 януари 2001 г. относно създаването на военния състав на Европейския съюз (ОВ L 
27, 30.1.2001 г., стр. 7).

Позиция 1 3 0 2 — Права при постъпване на служба, трансфер и напускане на служба 

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

800 000 1 030 828 992 601,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— пътните разноски, изплащани на длъжностите лица, срочно и договорно наетите служители (включително членовете на  
семейството) при встъпване в длъжност, отпътуване или промяна на местоработата,

— надбавките за настаняване/пренастаняване и разноските за преместване, които се дължат на длъжностните лица, срочно 
и договорно наетите служители, които са длъжни да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност или при 
преместване  на  друго  място  на  работа,  както  и  при  окончателно  напускане  на  институцията,  последвано  от  
пренастаняване,

— дневните надбавки за престой, изплащани на длъжностни лица, срочно и договорно наети служители, които представят 
доказателства  за  наложила  се  промяна  на  обичайното  им местопребиваване  поради  встъпване  в длъжност  или  след 
преместване на нова месторабота,

— обезщетение при уволнение на длъжностно лице, назначено със срок за изпитване, чието правоотношение е прекратено, 
тъй като работата му е очевидно незадоволителна,

— обезщетение за срочно или договорно нает служител, чийто договор е прекратен от институцията.

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на надбавки за длъжностни лица:

— в неактивна заетост вследствие на съкращение на щатните бройки в институцията,

— заемащи длъжност AD 14—AD 16, които са пенсионирани в интерес на службата.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.



ГЛАВА 1 4 — КОМАНДИРОВКИ

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2013

Бюджетни кредити 
2012

Резултат от 
изпълнението за 2011

2011/2013

1 4 КОМАНДИРОВКИ

1 4 0 Командировки 5.20 7 723 305 7 723 305 8 080 904,60 104,63 %

Глава 1 4 — Общо 7 723 305 7 723 305 8 080 904,60 104,63 %

Статия 1 4 0 — Командировки

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

7 723 305 7 723 305 8 080 904,60

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— командировъчните на върховния представител,

— командировъчните и пътните разходи на длъжностните лица, срочно и договорно наетите лица и специалните съветници  
на  ЕСВД,  както  и  транспортните  разходи,  изплащането  на  надбавки  за  дневни  разходи  за  командировки  и 
допълнителните или специалните разходи, свързани с командировки,

— командировъчните разходи, направени съгласно мандата на военния състав на Европейския съюз,

— командировъчните на националните експерти, командировани в ЕСВД,

— командировъчните на специалните съветници и на специалните пратеници на върховния представител,

— командировъчните на успелите кандидати, повикани за обучение преди встъпване в длъжност. 

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 11, 12 и 13 от приложение VIІ към него.

Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност относно 
правилата, приложими за командировките на персонала на ЕСВД.

Решение 2001/80/ОВППС на Съвета от 22 януари 2001 г. относно създаването на военния състав на Европейския съюз (ОВ L 
27, 30.1.2001 г., стр. 7).

Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от 
23 март 2011 г. за установяване на правилата, приложими за националните експерти, командировани в Европейската служба 
за външна дейност.

ГЛАВА 1 5 — МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2013

Бюджетни кредити 
2012

Резултат от 
изпълнението за 2011

2011/2013

1 5 МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

1 5 0 Мерки за подпомагане на персонала

1 5 0 0 Социални услуги и подпомагане на персонала 5.20 388 000 438 000 136 172,00 35,10 %

1 5 0 1 Медицински услуги 5.20 450 000 464 000 509 039,00 113,12 %

1 5 0 2 Ресторанти и столово хранене 5.20 p.m. 24 914 0,—



1 5 0 3 Детски ясли и детски заведения 5.20 504 515 504 515 495 594,00 98,23 %

Статия 1 5 0 — Междинна сума 1 342 515 1 431 429 1 140 805,00 84,98 %

Глава 1 5 — Общо 1 342 515 1 431 429 1 140 805,00 84,98 %

Статия 1 5 0 — Мерки за подпомагане на персонала

Позиция 1 5 0 0 — Социални услуги и подпомагане на персонала

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

388 000 438 000 136 172,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за:

— мерки за подпомагане на длъжностни лица и други служители в особено трудна ситуация,

— разходи за социални контакти между членовете на персонала.

— частично възстановяване на персонала на разходите за обществен транспорт за придвижване до работа.  Тази мярка е  
замислена като стимул да се ползва обществен транспорт.

Този бюджетен кредит е предназначен за следните категории инвалиди, като част от политиката за подпомагане на лицата с 
увреждания:

— длъжностни лица в служебно правоотношение,

— съпрузи на длъжностни лица в служебно правоотношение,

— всички деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,

Тези бюджетни кредити дават възможност да се правят разходи от немедицинско естество, които се счетат за необходими, 
или са последствия от загуба на трудоспособност и са надлежно обосновани, за да бъдат възстановени в рамките на 
бюджетните ограничения, след изчерпване на всички права за обезщетение на национално равнище в страната на 
местопребиваване или произход.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 24 и 76 от него.

Позиция 1 5 0 1 — Медицински услуги

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

450 000 464 000 509 039,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен по-специално за покриване на:

— оперативните разходи за медицинските пунктове, разходи за консумативи,  медицинска помощ и лекарства в детската 
ясла,  разходи за медицински прегледи,  разходи,  свързани с комисиите за установяване  на инвалидност,  и разходи за 
очила,

— разходи за закупуване на някои работни инструменти, считани за необходими от медицинска гледна точка.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.



Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към 
Правилника.

Позиция 1 5 0 2 — Ресторанти и столово хранене

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. 24 914 0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнаграждението за услугите, предоставяни от лицето, което 
стопанисва ресторантите и столовете.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 1 5 0 3 — Детски ясли и детски заведения

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

504 515 504 515 495 594,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската на ЕСВД за разходите на детската градина, детските ясли и 
другите детски заведения (които се изплащат на Комисията и/или на Съвета).

Приходите от вноски на родителите и от вноски на организации, които са работодатели на родителите, са основание за 
целеви приходи.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ В 
ЦЕНТРАНЛИЯ ОФИС

Цифри

Дял 
Глава

Бюджетен ред ФР Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012
Резултат от 

изпълнението за 
2011

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

2 0 Сгради и разходи, свързани с тях 5 21 277 500 21 277 500 16 649 000 16 649 000 21 699 107,00

2 1 Компютърни системи, оборудване и обзавеждане 5 25 630 250 25 630 250 21 646 546 21 646 546 22 492 634,37

10 0 2 500 000
24 146 546

2 500 000
24 146 546

2 2 ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 5 5 826 005 5 826 005 6 163 417 6 263 417 3 377 508,74

Дял 2 — Общо 52 733 755 52 733 755 44 458 963 44 558 963 47 569 250,11
10 0

Общо + резерви
2 500 000

46 958 963
2 500 000

47 058 963



ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2013

Бюджетни кредити 
2012

Резултат от 
изпълнението за 2011

2011/2013

2 0 Сгради и разходи, свързани с тях

2 0 0 Сгради

2 0 0 0 Плащания за наеми и годишни вноски за дългосрочен 
наем 5.20 6 616 000 5 901 000 14 142 723,00 213,77 %

2 0 0 1 Придобиване на недвижимо имущество 5.20 p.m. p.m. 0,—

2 0 0 2 Работа по оборудване и по сигурност 5.20 491 000 200 000 645 432,00 131,45 %

Статия 2 0 0 — Междинна сума 7 107 000 6 101 000 14 788 155,00 208,08 %

2 0 1 Разходи, свързани със сградите

2 0 1 0 Почистване и поддръжка 5.20 4 152 000 3 444 000 1 857 340,00 44,73 %

2 0 1 1 Потребление на вода, газ, електричество и отопление 5.20 1 318 000 1 449 000 856 687,00 65,00 %

2 0 1 2 Охрана и наблюдение на сгради 5.20 8 456 000 5 379 000 3 979 463,00 47,06 %

2 0 1 3 Застраховки 5.20 74 500 72 000 37 162,00 49,88 %

2 0 1 4 Други разходи, свързани със сградите 5.20 170 000 204 000 180 300,00 106,06 %

Статия 2 0 1 — Междинна сума 14 170 500 10 548 000 6 910 952,00 48,77 %

Глава 2 0 — Общо 21 277 500 16 649 000 21 699 107,00 101,98 %

Статия 2 0 0 — Сгради

Позиция 2 0 0 0 — Плащания за наеми и годишни вноски за дългосрочен наем

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

6 616 000 5 901 000 14 142 723,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наеми и данъци за сгради в Брюксел, заемани от ЕСВД, и наеми за 
заседателни зали, склад и паркинг места.

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на вноските за дългосрочен наем на сгради или части от сгради по 
силата на съществуващи или бъдещи договори.

Размерът на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент се изчислява: p.m.

Позиция 2 0 0 1 — Придобиване на недвижимо имущество

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за придобиване на недвижимо имущество.

Размер на целевите приходи по член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.



Позиция 2 0 0 2 — Работа по оборудване и по сигурност

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

491 000 200 000 645 432,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по дейности по оборудване, включително:

— проучванията относно приспособяването и разширяването на сградите на институцията,

— работата по оборудване на сградите за целите на физическата и материалната сигурност на лицата и имуществото,

— оборудването и преустройването на помещения в съответствие с оперативните изисквания,

— приспособяването на помещения и технически инсталации с цел спазване на действащите изисквания и стандарти за  
безопасност и здраве.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и 
здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).

Статия 2 0 1 — Разходи, свързани със сградите

Позиция 2 0 1 0 — Почистване и поддръжка

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

4 152 000 3 444 000 1 857 340,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за почистване и поддръжка:

— почистване на офиси, зали за семинари и складови помещения (включително завеси, пердета, килими, щори и др.),

— замяна на износени завеси, пердета и килими,

— боядисване,

— други дейности по поддръжка,

— ремонти на технически инсталации,

— доставка на технически материали,

— договори  за  поддръжка  на  различно  техническо  оборудване  (климатични  инсталации,  отопление,  изхвърляне  на 
отпадъци и асансьори).

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 0 1 1 — Потребление на вода, газ, електричество и отопление

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

1 318 000 1 449 000 856 687,00



Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за потребление на вода, газ, електричество и отопление.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 0 1 2 — Охрана и наблюдение на сгради

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

8 456 000 5 379 000 3 979 463,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за охрана и наблюдение на сградите, в които се помещава 
ЕСВД.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 0 1 3 — Застраховки

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

74 500 72 000 37 162,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на застрахователните премии по договори, сключени със 
застрахователни дружества за сградите, в които се помещава ЕСВД, и застраховката „Гражданска отговорност“ за 
посетителите на тези сгради.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 0 1 4 — Други разходи, свързани със сградите

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

170 000 204 000 180 300,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички останали текущи разходи на сградите (включително 
„Кортенберг“ и „ER“), които не са предвидени в другите статии на настоящата глава, по-специално разходите за извозване 
на отпадъци, оборудване за сигнализация, инспекции от специализирани органи и др.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

ГЛАВА 2 1 — КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2013

Бюджетни кредити 
2012

Резултат от 
изпълнението за 2011

2011/2013

2 1 Компютърни системи, оборудване и обзавеждане

2 1 0 Компютърни системи и телекомуникации

2 1 0 0 Информационни и комуникационни технологии 5.20 13 487 000 10 293 000 9 237 651,05 68,49 %



10 0 2 500 000
12 793 000

2 1 0 1 Сигурни информационни и комуникационни 
технологии 5.20 11 393 250 10 432 954 9 151 781,32 80,33 %

Статия 2 1 0 — Междинна сума 24 880 250 20 725 954 18 389 432,37 73,91 %

10 0 2 500 000
23 225 954

2 1 1 Обзавеждане 5.20 200 000 370 592 3 681 134,00 1840,57 %

2 1 2 Техническо оборудване и инсталации 5.20 250 000 250 000 166 496,00 66,60 %

2 1 3 Транспорт 5.20 300 000 300 000 255 572,00 85,19 %

Глава 2 1 — Общо 25 630 250 21 646 546 22 492 634,37 87,76 %
10 0

Общо + резерви
2 500 000

24 146 546

Статия 2 1 0 — Компютърни системи и телекомуникации

Позиция 2 1 0 0 — Информационни и комуникационни технологии

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

2 1 0 0 13 487 000 10 293 000 9 237 651,05

10 0 2 500 000

Общо 13 487 000 12 793 000 9 237 651,05

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за некласифицираните информационни и комуникационни 
технологии, а именно разходите, свързани със:

— закупуването или вземането под наем на оборудване или софтуер за компютърни системи и приложения,

— помощта  и  обучението,  предоставяни  от  служби  за  информационни  технологии  и  консултантски  фирми  за 
експлоатацията и разработването на компютърни системи и приложения, включително за поддръжката за потребителите,

— обслужването и поддръжката на компютърното оборудване и системи и софтуерните приложения,

— доставчиците на комуникационни услуги,

— цената на комуникациите и на предаването на данни.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 1 0 1 — Сигурни информационни и комуникационни технологии

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

11 393 250 10 432 954 9 151 781,32

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за сигурни информационни и комуникационни технологии, 
а именно разходите, свързани със:

— закупуването или вземането под наем на оборудване или софтуер за сигурни компютърни системи и приложения,

— помощта  и  обучението,  предоставяни  от  служби  за  информационни  технологии  и  консултантски  фирми  за 
експлоатацията и разработването на компютърни системи и приложения, включително за поддръжката за потребителите,  
обслужването и поддръжката на сигурното компютърно оборудване и системи и софтуерни приложения,

— абонамента за сигурни комуникационни услуги,

— цената на сигурните комуникации и предаване на данни. 



Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Статия 2 1 1 — Обзавеждане

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

200 000 370 592 3 681 134,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— закупуването или подмяната на обзавеждане и специално обзавеждане,

— наемане на обзавеждане по време на командировки и заседания извън помещенията на ЕСВД,

— поддръжка и ремонт на обзавеждане.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Статия 2 1 2 — Техническо оборудване и инсталации

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

250 000 250 000 166 496,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— закупуването или подмяната на различни видове неподвижно и подвижно техническо оборудване и инсталации, особено 
във връзка с архивирането, сигурността, конференциите, столовете за хранене и сградите,

— техническата помощ и надзора, особено във връзка с конференциите и столовете за хранене,

— наемането на техническо оборудване и инсталации и разходите за обслужване, поддръжка и ремонт на това техническо 
оборудване и инсталации.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Статия 2 1 3 — Транспорт

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

300 000 300 000 255 572,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на, inter alia:

— лизинг или придобиване на служебни автомобили,

— разходите  за  наемане  на  автомобили  в  случаи,  когато  не  е  възможно  да  се  използват  наличните  в  ЕСВД  превозни 
средства, по-специално по време на командировки,

— експлоатационните разходи и разходите за поддръжка на служебните автомобили (закупуване на бензин, гуми и т.н.)

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.



ГЛАВА 2 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012

Резултат от 
изпълнението за 

2011

2011/201
3

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

2 2 ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 2 0 Конференции, конгреси и заседания

2 2 0 0 Организиране на срещи, конференции и 
конгреси

5.2
0 700 000 700 000 1 200 000 1 200 000 495 000,00 70,71 %

2 2 0 1 Пътни разходи на експертите 5.2
0 100 000 100 000 150 000 150 000 80 000,00 80,00 %

Статия 2 2 0 — Междинна сума 800 000 800 000 1 350 000 1 350 000 575 000,00 71,88 %

2 2 1 Информация

2 2 1 0 Разходи за документация и библиотека 5.2
0 681 500 681 500 580 000 580 000 681 421,81 99,99 %

2 2 1 1 Сателитни изображения 5.2
0 500 000 500 000 200 000 200 000

2 2 1 2 Общи публикации 5.2
0 105 000 105 000 105 000 105 000 20 489,28 19,51 %

2 2 1 3 Публична информация и обществени 
мероприятия

5.2
0 150 000 150 000 150 000 150 000 33 867,31 22,58 %

Статия 2 2 1 — Междинна сума 1 436 500 1 436 500 1 035 000 1 035 000 735 778,40 51,22 %

2 2 2 Езикови служби

2 2 2 0 Писмен превод 5.2
0 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—

2 2 2 1 Устен превод 5.2
0 690 000 690 000 600 000 600 000 0,—

Статия 2 2 2 — Междинна сума 690 000 690 000 600 000 600 000 0,—

2 2 3 Разни разходи

2 2 3 0 Канцеларски материали 5.2
0 326 505 326 505 320 417 320 417 313 355,00 95,97 %

2 2 3 1 Пощенски разходи 5.2
0 100 000 100 000 158 000 158 000 83 802,63 83,80 %

2 2 3 2 Разходи за проучване, изследвания и 
консултации

5.2
0 100 000 100 000 141 000 141 000 190 912,00

190,91 
%

2 2 3 3 Междуинституционално сътрудничество 5.2
0 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 953 233,00 57,77 %

2 2 3 4 Пренасяне 5.2
0 150 000 150 000 150 000 150 000 118 726,00 79,15 %

2 2 3 5 Разходи за финансово обслужване 5.2
0 20 000 20 000 20 000 20 000 8 000,00 40,00 %

2 2 3 6 Разходи за правна помощ и съдебни разноски, 
обезщетения и компенсации

5.2
0 43 000 43 000 129 000 129 000 13 213,00 30,73 %

2 2 3 7 Други оперативни разходи 5.2
0 10 000 10 000 10 000 10 000 8 500,00 85,00 %

2 2 3 8 Предотвратяване на конфликти и услуги в 
подкрепа на медиацията

5.2
0 500 000 500 000 400 000 500 000 376 988,71 75,40 %

2 2 3 9 Пилотен проект — Европейски институт за мир 5.2
0 p.m. 200 000 200 000

Статия 2 2 3 — Междинна сума 2 899 505 2 899 505 3 178 417 3 278 417 2 066 730,34 71,28 %

Глава 2 2 — Общо 5 826 005 5 826 005 6 163 417 6 263 417 3 377 508,74 57,97 %



Статия 2 2 0 — Конференции, конгреси и заседания

Позиция 2 2 0 0 — Организиране на срещи, конференции и конгреси

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

700 000 1 200 000 495 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за:

— организиране на неофициални заседания на Съвета на министрите на външните работи и на други неофициални срещи,

— организиране на срещи за политически диалог на министерско равнище и на равнище висши служители,

— организиране на конференции и конгреси,

— вътрешни срещи, включително, при необходимост, разходите за храна и напитки, предлагани при специални случаи,

— изпълнение на задълженията на институцията от гледна точка на развлечения и представителство.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 2 0 1 — Пътни разходи на експертите

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

100 000 150 000 80 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните и дневните разходи на експертите, поканени на заседания 
или изпратени в командировка от ЕСВД.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Статия 2 2 1 — Информация

Позиция 2 2 1 0 — Разходи за документация и библиотека

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

681 500 580 000 681 421,81

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— разходите за достъп до външни документални и статистически бази данни, включително за географски данни, 

— разходите  за абонамент  за вестници,  периодични издания,  услуги за анализ  на тяхното  съдържание  и други онлайн  
публикации; този бюджетен кредит покрива също всички разходи за авторски права, произтичащи от възпроизвеждането 
и разпространяването на такива публикации на хартия и/или на електронен носител,

— разходите за закупуване на книги и други творби на хартия и/или на електронен носител за библиотеката, 

— разходите за абонамент за телеграфни агенции,



— разходите за подвързване и други разходи, необходими за съхранение на книги и периодични издания.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Решение 2001/80/ОВППС на Съвета от 22 януари 2001 г. относно създаването на военния състав на Европейския съюз (ОВ L 
27, 30.1.2001 г., стр. 7).

Позиция 2 2 1 1 — Сателитни изображения

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

500 000 200 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за сателитни изображения за ЕСВД, по-специално с оглед 
на предотвратяването и управлението на кризи.

Размерът на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 2 1 2 — Общи публикации

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

105 000 105 000 20 489,28

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изготвяне, публикуване на официалните езици на 
държавите-членки, с традиционни средства (хартия или микрофилм) или с електронни методи, и разпространение на 
публикациите на ЕСВД, включително на тези, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 2 1 3 — Публична информация и обществени мероприятия

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

150 000 150 000 33 867,31

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— аудио-визуалните  услуги  за  информиране  на  обществеността  за  външната  политика  на  Европейския  съюз  и  за  
действията на върховния представител,

— разработката и функционирането на уебсайта на ЕСВД,

— разходи  за  реклама  и  разпространение  на  публикации  и  обществени  мероприятия,  свързани  с  дейностите  на 
институцията, включително допълнителни разходи за управление и инфраструктура,

— разходите за информация в рамките на ЕПСО/ОВППС,

— разходите за различна информация и дейности за връзки с обществеността, включително за статии за популяризиране.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.



Статия 2 2 2 — Езикови служби

Позиция 2 2 2 0 — Писмен превод

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с преводаческите услуги, предоставяни на ЕСВД 
от Генералния секретариат на Съвета и от Комисията.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m

Позиция 2 2 2 1 — Устен превод

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

690 000 600 000 0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване услугите, предоставяни на ЕСВД от устните преводачи на Комисията.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване и на услугите, предоставяни на ЕСВД от устните преводачи на 
Комисията по време на заседания на комитета „Политика и сигурност“ и Военния комитет, както и на други заседания, 
специално провеждани в рамките на ЕПСО/ОВППС.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Правно основание

Решение № 111/2007 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за Общата външна политика и политика на 
сигурност относно устните преводи за Европейския съвет, Съвета и неговите органи с подготвителни функции.

Статия 2 2 3 — Разни разходи

Позиция 2 2 3 0 — Канцеларски материали

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

326 505 320 417 313 355,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за:

— закупуване на хартия,

— фотокопия и такси,

— хартия и канцеларски материали (ежедневни материали),

— печатни материали,

— материали за изпращане на поща (пликове, амбалажна хартия, плаки за щемпелуваща машина),



— материали за работилницата за възпроизвеждане на документи (печатарски мастила, офсетни плаки, филми и химикали 
за подготвяне на плаките).

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 2 3 1 — Пощенски разходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

100 000 158 000 83 802,63

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разходи.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 2 3 2 — Разходи за проучване, изследвания и консултации

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

100 000 141 000 190 912,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за проучвания и консултации, възложени на 
висококвалифицирани експерти.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 2 3 3 — Междуинституционално сътрудничество

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

1 650 000 1 650 000 953 233,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за междуинституционални дейности, по-конкретно 
разходите за искания от отделите на Комисията административен персонал за управление на персонала, сградите и 
дейностите на ЕСВД.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 2 3 4 — Пренасяне

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

150 000 150 000 118 726,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за пренасянето и транспорта на оборудване.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.



Позиция 2 2 3 5 — Разходи за финансово обслужване

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

20 000 20 000 8 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички финансови разходи, включително и банкови такси.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 2 3 6 — Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

43 000 129 000 13 213,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— разноски,  които могат да бъдат присъдени в тежест на ЕСВД от Съда на Европейския  съюз,  Общия съд и Съда на  
публичната служба, както и разходите за ангажиране на външни адвокати да представляват ЕСВД в съда,

— разходи за консултация с външни адвокати,

— обезщетения и компенсации, за които ЕСВД може да носи отговорност.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 2 3 7 — Други оперативни разходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

10 000 10 000 8 500,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за:

— разходи за закупуване на работни дрехи за персонала, обслужващ конференциите, и персонала, отговорен за охраната, 
работно оборудване за персонала, отговорен за семинари, и персонала за вътрешни услуги, и поправка и поддръжка на 
работните дрехи,

— участие на ЕСВД в разходите на някои асоциации, чиито дейности са пряко свързани с тези на институциите на Съюза,

— други оперативни разходи, които не са специално предвидени в предходните бюджетни редове,

— закупуване  на  униформи  и  принадлежности,  по-специално  за  персонала,  отговарящ  за  сигурността  на  сградите 
„Кортенберг“ и „ER“.

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 2 3 8 — Предотвратяване на конфликти и услуги в подкрепа на медиацията

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

500 000 500 000 400 000 500 000 376 988,71



Забележки

През 2011 и 2012 г. бе извършено подготвително действие за създаване на група за подкрепа на медиацията (ГПМ) за 
Европейската служба за външна дейност. Подготвителното действие бе счетено като първа стъпка в засилването и 
осигуряването на устойчива подкрепа за инициативите за медиация, като първо се увеличат вътрешните способности на 
Съюза, без да се изключва помощта под формата на съдействие от външни и договорно наети експерти.

През 2013 г. този бюджетен ред е предназначен за покриване на:

— определянето на персонал в подкрепа на медиацията и процесите на диалог,

— сключването на договори или привличането на външни експерти по медиация и диалог,  като се взема под внимание 
текущата работа на ООН и други организации в създаването на списъци с възложените задачи,

— участието  в  управлението  на  знанията,  включително  анализа  на  конфликти  и  проучванията  и  работните  семинари  
относно извлечените поуки, създаването и публикуването на най-добри практики и на насоки,

— обученията  и  вътрешното  изграждане  на  капацитет  във  връзка  със  задачите,  свързани  с  медиацията  и  диалога,  и 
осведомеността  за  ситуацията  на  персонала  на  ЕСВД  в  централния  офис,  персонала  на  ЕС,  изпратен  в  мисии,  и 
ръководителите на делегации и техните служители. 

Размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент: p.m.

Позиция 2 2 3 9 — Пилотен проект — Европейски институт за мир

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

p.m. 200 000 200 000

Забележки

Като се основава на концепцията от 2009 г. за повишаване на способностите на ЕС за посредничество и диалог, пилотният 
проект има за цел да анализира и проучи възможностите и свързаните с тях разходи и ползи за ефективно обслужване на 
потребностите на ЕС във връзка с посредничеството за мир.

Въз основа на предишните и настоящи усилия на ЕИМ, като се вземат предвид съществуващите проучвания, включително и 
тези на Европейския парламент, както и съществуващите бизнес планове, разработени за тази цел, този анализ на разходите 
и ползите ще разглежда въпроси, като например евентуалната институционална структура, включително структурите на 
разходите, системите за управление и изискванията за финансиране.

Пилотният проект следва по-специално да изследва възможностите за оптимизиране на потенциала и гарантиране на 
взаимодействията с наличния капацитет в рамките на ЕСВД, други институции на ЕС, Европейския институт за изследвания 
на сигурността, Европейския колеж по сигурност и отбрана, държавите-членки и техни национални организации, 
ангажирани с посредничеството за мир, както и други заинтересовани страни.

Целите на ЕИМ следва да се базират на основните ценности и цели на Европейския съюз, определени в договорите.

Без предубеждения по отношение на резултата от пилотния проект задачите на ЕИМ биха могли да включват консултации, 
изследвания, обучение, посредническа дейност и неформална дипломация с цел предотвратяване на конфликти и мирно 
разрешаване на конфликти; натрупан опит и най-добри практики при изпълнението и управлението на съответните мисии на 
ЕС; достигане до по-широк кръг от академичната и изследователската общност и НПО, както и до дейностите по защита на 
публичните интереси в тези области. Проучването в рамките на пилотния проект следва по-конкретно да се съсредоточи 
върху въпроса как евентуален независим институт би могъл едновременно да подкрепя ЕСВД и да разшири капацитета на 
ЕС в тези области и да оптимизира съществуващите ресурси в близко сътрудничество със съответните институции на ЕС.

Правно основание

Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).



ДЯЛ 3 — ДЕЛЕГАЦИИ

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред ФР Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011

3 0 ДЕЛЕГАЦИИ 5 315 422 000 297 573 000 519 693 710,65

10 0 1 272 000
298 845 000

Дял 3 — Общо 315 422 000 297 573 000 519 693 710,65
10 0

Общо + резерви
1 272 000

298 845 000

ГЛАВА 3 0 — ДЕЛЕГАЦИИ

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2013

Бюджетни кредити 
2012

Резултат от 
изпълнението за 2011

2011/2013

3 0 ДЕЛЕГАЦИИ

3 0 0 Делегации

3 0 0 0 Възнаграждения и права на редовния персонал 5.20 108 338 000 97 931 000 85 683 762,51 79,09 %

3 0 0 1 Външен персонал и външни услуги 5.20 62 482 000 60 048 000 52 273 950,79 83,66 %

10 0 50 000
60 098 000

3 0 0 2 Други разходи, свързани с персонала 5.20 21 907 000 22 808 000 21 125 596,00 96,43 %

10 0 702 000
23 510 000

3 0 0 3 Сгради и свързани с тях разходи 5.20 99 642 000 93 449 000 86 748 766,49 87,06 %

3 0 0 4 Други административни разходи 5.20 23 053 000 23 337 000 25 466 820,15 110,47 %

10 0 520 000
23 857 000

3 0 0 5 Вноска на Комисията за персонала на Комисията в 
делегациите 5.20 p.m. p.m. 248 394 814,71

Статия 3 0 0 — Междинна сума 315 422 000 297 573 000 519 693 710,65 164,76 %

10 0 1 272 000
298 845 000

Глава 3 0 — Общо 315 422 000 297 573 000 519 693 710,65 164,76 %
10 0

Общо + резерви
1 272 000

298 845 000

Статия 3 0 0 — Делегации

Позиция 3 0 0 0 — Възнаграждения и права на редовния персонал

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

108 338 000 97 931 000 85 683 762,51

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи в делегациите на Европейския съюз, намиращи се 
извън Съюза, и на делегациите към международни организации, разположени в Съюза, по отношение на длъжностни лица и 
срочни служители, заемащи длъжност от щатното разписание:

— основни заплати, надбавки и плащания, свързани със заплатите,

— осигуровки за злополука, здравни осигуровки и други разходи, свързани със социалното осигуряване,

— осигуровки за безработица на срочно наетите лица и плащания за придобиване или запазване на пенсионните им права в  



тяхната страна на произход,

— други надбавки и безвъзмездни средства,

— извънреден труд,

— разходи за коефициенти, прилагани към възнагражденията,

— разходи за корекции на възнагражденията, одобрени от Съвета през финансовата година,

Към вписаните в настоящата позиция бюджетни кредити е приложено стандартно намаление от 14%. 

Размерът на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент възлиза на приблизително: 
p.m.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Правила, уреждащи назначаването и възнаграждението, и други финансови условия, приети от ЕСВД.

Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на 
заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16).

Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия 
бюджет на Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).

Кодекс за добри практики относно наемането на работа на лица с увреждания, приет с решение на Бюрото на Европейския 
парламент от 22 юни 2005 г.

Позиция 3 0 0 1 — Външен персонал и външни услуги

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

3 0 0 1 62 482 000 60 048 000 52 273 950,79

10 0 50 000

Общо 62 482 000 60 098 000 52 273 950,79

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи във връзка с делегациите на Европейския съюз, 
намиращи се извън Съюза, и делегациите към международни организации, намиращи се в Съюза:

— възнаграждения на местния и/или договорно наетия персонал, както и вноски за социално осигуряване и обезщетения, 
които се поемат от работодателя,

— вноски, плащани от работодателя за допълнително социално осигуряване на местния персонал,

— услуги, извършвани от временен персонал, нает чрез агенции, и лица на свободна практика.

Размерът на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент възлиза на приблизително: 
p.m.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 3 0 0 2 — Други разходи, свързани с персонала

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

3 0 0 2 21 907 000 22 808 000 21 125 596,00

10 0 702 000

Общо 21 907 000 23 510 000 21 125 596,00



Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите в делегациите на Европейския съюз, намиращи се извън 
ЕС, и делегациите към международни организации, разположени в Съюза:

— разходи, свързани с изпращането на младши експерти (със завършено висше образование) в делегациите на Европейския  
съюз,

— разходи за семинарите, организирани за млади дипломати от държавите-членки и от трети държави,

— разходи, свързани с командироването или временното назначаване в делегациите на служители от държавите-членки,

— надбавки за настаняване и установяване на ново място, дължими при смяна на мястото на пребиваване след встъпване в 
длъжност, преместване на ново място на заетост, както и при окончателно напускане и установяване на друго място,

— пътни разходи, дължими на служителите (включително за членовете на техните семейства) при встъпване в длъжност,  
смяна на мястото на заетост или напускане на институцията,

— разходи за преместване, дължими на служителите, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в  
длъжност, преместване на ново място на заетост и окончателно напускане и установяване на друго място,

— различни разходи и обезщетения, отнасящи се до другите служители, включително правни консултации,

— разходи, произтичащи от процедури по набиране на длъжностни лица, временни служители, договорно нает и местен 
персонал, включително разходи за публикуване, пътни и дневни разходи, застраховка срещу злополука на кандидатите,  
поканени за прегледи и интервюта,  разходи,  свързани с организирането на групови тестове  за подбор,  и разходи за  
медицински прегледи преди назначаване,

— придобиване, замяна, преустройство и поддръжка на медицинско оборудване в делегациите,

— разходи,  свързани с годишните  медицински  прегледи  на длъжностните  лица,  договорно  наетия  и местния персонал,  
включително  изследванията  и  тестовете  в  рамките  на  такива  прегледи,  разходи  за  медицински  и  стоматологични 
консултанти и разходи, свързани с политиката относно СПИН на работното място,

— културни дейности и инициативи за насърчаване на социалните контакти между чуждестранния и местния персонал,

— фиксирано  обезщетение  за  служителите,  които  често  имат  представителни  разходи,  произтичащи от служебните  им 
задължения,  и възстановяване  на разходите,  извършени от служителите,  упълномощени да представляват  Комисията 
и/или ЕСВД, в интерес на службата и произтичащи от служебните им задължения (когато става въпрос за делегациите на 
територията на Съюза, част от разходите за нощувка се покриват от фиксираното обезщетение за представителни цели),

— пътни разходи, обезщетения за дневни разходи в рамките на командировки и непредвидени или извънредни разходи във  
връзка с командировки на длъжностните лица и другите служители,

— пътни и дневни разходи за успелите кандидати, повикани на обучение преди встъпване в длъжност,

— пътни и дневни разходи, свързани с медицински евакуации,

— разходи, произтичащи от кризисни ситуации, включително пътни разходи, нощувки и дневни,

— разходи за общо и езиково обучение,  целящо да подобри уменията на персонала,  както и качеството на работата на  
институцията,

— хонорари  на  експерти,  наети  за  определяне  на  нуждите  от  обучение,  проектиране,  разработване  и  провеждане  на 
курсове, както и оценяване и контрол на резултатите,

— хонорари на консултанти в различни области, по-специално организационни методи, планиране, управление, стратегии,  
осигуряване на качество и управление на персонала,

— разходи за разработване, провеждане и оценяване на обучения, организирани от институцията под формата на курсове, 
семинари и конференции (хонорари, пътни и дневни разходи на инструктори/лектори, учебни материали),

— разходи, свързани с практическите  и логистичните аспекти при организирането на курсове, включително помещения, 
наемане на транспорт и оборудване за обучения и за местни и регионални семинари, както и различни свързани с тях 
разходи, като напитки и храна, 

— разходи за участие в конференции и симпозиуми и за членство в професионални и научни асоциации;

— разходи за обучение, отнасящи се до публикации и разпространяване на информация, свързани уебсайтове и закупуване 
на учебни материали, записване и лиценз за дистанционно обучение, книги, преса и мултимедийни продукти.



Позиция 3 0 0 3 — Сгради и свързани с тях разходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

99 642 000 93 449 000 86 748 766,49

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите в делегациите на Европейския съюз, намиращи се извън 
Съюза, и делегациите към международни организации, разположени в Съюза:

— обезщетенията за временно настаняване и дневните за длъжностните лица, временните служители и договорно наетите 
лица,

— по отношение на наеми и други разходи по сградите на делегациите извън Съюза:

— за всички сгради или части от сгради, в които се помещават офисите на делегациите извън Съюза или длъжностните 
лица,  назначени  в  държава  извън  Съюза:  наеми  (включително  временно  настаняване)  и  такси,  застрахователни 
премии,  освежителни  и  основни  ремонти,  обичайни  разходи,  свързани  със  сигурността  на  хора  и  предмети 
(шифроващи машини, сейфове, решетки на прозорци и т.н.),

— за всички сгради или части от сгради, в които се помещават офисите на делегациите извън Съюза и резиденциите на 
делегатите: разходи за вода, газ, електричество и отопление, поддръжка и ремонт, стопанисване, освежаване и други 
обичайни разходи (местни такси за поддръжка на улиците и събиране на отпадъците, както и закупуване на знаци и  
табели),

— по отношение на наеми и други разходи по сградите на делегациите, разположени на територията на Съюза:

— за  всички  сгради  или  части  от  сгради,  в  които  се  помещават  офиси  на  делегации:  наем;  разходи  за  вода,  газ, 
електричество  и  отопление;  застрахователни  премии;  поддръжка  и  ремонт;  освежителни  и  основни  ремонти; 
разходи,  свързани с безопасността,  по-специално договори за охрана и наемане и зареждане на пожарогасители;  
закупуване и поддръжка на противопожарно оборудване, както и подмяна на екипировката на длъжностните лица,  
участващи в доброволни противопожарни отряди; разходи за задължителни проверки и т.н.,

— за сгради или части от сгради, заемани от длъжностни лица: възстановяване на разходи, свързани с безопасността на 
жилището,

— разходи, извършени за придобиване на парцели за строеж и сгради (закупуване или лизинг) или за построяване на офиси 
и други помещения, включително разходи за предварителни проучвания и различни такси.

Размерът на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент възлиза на приблизително: 
p.m.

Позиция 3 0 0 4 — Други административни разходи

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

3 0 0 4 23 053 000 23 337 000 25 466 820,15

10 0 520 000

Общо 23 053 000 23 857 000 25 466 820,15

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите в делегациите на Европейския съюз, намиращи се извън 
Съюза, и делегациите към международни организации, разположени в Съюза:

— закупуване, наемане, лизинг, поддръжка и ремонт на обзавеждане и оборудване, по-специално аудиовизуални средства, 
оборудване  за  архиви,  отпечатване,  библиотеки,  устен  превод  и  специализирано  офис  оборудване  (фотокопирни 
машини, четци принтери, факсове и т.н.), както и придобиване на документация и консумативи за това оборудване,

— закупуване,  поддръжка и ремонт на техническо оборудване  като генератори,  климатични инсталации и т.н.,  както и 
инсталиране в делегациите на оборудване, предназначено за социални дейности,

— закупуване, замяна, наемане, лизинг, поддръжка и ремонт на автомобили, включително инструменти,



— застрахователни премии за автомобили,

— закупуване на книги, документи и други непериодични издания, включително актуализации, и абонамент за списания,  
периодични и други издания, както и разходи за подвързване и други разходи за съхранение на периодичните издания,

— абонамент за вестници,

— закупуване на хартия,  пликове,  офис консумативи и материали за възпроизвеждане,  както и разходи за отпечатване, 
което се възлага на външен изпълнител,

— транспорт и митническо освобождаване на оборудване, закупуване и почистване на униформи на куриери, шофьори и 
т.н., различни видове застраховки (в частност гражданска отговорност и срещу кражби), разходи по вътрешни събрания  
(напитки и храна, сервирани на специални случаи), 

— разходи за проучвания, изследвания и консултации, свързани с административната дейност на делегациите, и всякакви 
други оперативни разходи, които не са специално покрити от останалите позиции в тази статия,

— пощенски разходи и разходи за доставка на кореспонденция, доклади и публикации, както и пощенски и други пакети, 
изпратени по въздух, земя, море или железопътен транспорт,

— разходи за дипломатическа поща,

— всички разходи по обзавеждане и екипиране на жилищата, предоставени на длъжностните лица,

— закупуване,  наемане  или  лизинг  на  оборудване  за  обработване  на  данни  (компютри,  терминали,  миникомпютри, 
периферни устройства, устройства за връзка) и необходимия за функционирането им софтуер,

— услуги,  за  които  има  сключен  договор  с  външен  изпълнител,  например  за  разработване,  поддръжка  и  помощ  за  
информационни системи за обработване на данни в делегациите,

— закупуване,  наемане  или  лизинг  на  оборудване  за  възпроизвеждане  на  информация  върху  хартия,  като  принтери  и 
скенери,

— закупуване, наемане или лизинг на телефонни централи и разпределителни табла и оборудване за пренос на данни, както 
и необходимия софтуер,

— такси  за  абонамент  и фиксирани  разходи  за  кабелни  комуникации  и радиокомуникации  (телефон,  телеграф,  телекс,  
факс), разходи за мрежи за пренос на данни, телематични услуги и т.н., както и закупуване на указатели,

— разходи за инсталиране, конфигуриране, поддръжка, помощ, документация и консумативи, свързани с това оборудване,

— всички разходи по операциите за активна сигурност при спешни случаи в делегациите,

— всички финансови разходи, включително банковите разходи,

— за сметките за авансови средства — корекциите, когато разпоредителят с бюджетни кредити е взел всички подходящи  
мерки за справяне с положението и когато разходите за корекции не могат да бъдат записани в друг специален бюджетен 
ред,

— корекциите,  когато изцяло или частично е отменено вземане,  след като е било отразено в сметките като приход (по-
специално в случай на прихващане с дълг),

— корекциите, когато ДДС не е бил възстановен и когато вече не е възможно вписване на сумата в реда, който покрива  
основния разход,

— за лихви, свързани с посочените по-горе случаи, когато не могат да бъдат вписани в друг специален бюджетен ред,

— тази позиция  е предназначена  също така  да съвмести,  ако  е необходимо,  бюджетен  кредит  за  покриване  на  загуби,  
възникнали вследствие на ликвидация или преустановяване на дейността на банка, в която Комисията има сметки за  
авансови средства,

— тази  позиция  може  да  финансира  разходите,  направени  от  делегациите  в  рамките  на  местното  сътрудничество  с 
държавите членки, най-вече в контекста на криза. 

Размерът на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент възлиза на приблизително: 
p.m.

Правно основание

Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската 
служба за външна дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г.), и по-специално член 5, параграф 10 от него. 



Позиция 3 0 0 5 — Вноска на Комисията за персонала на Комисията в делегациите

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 248 394 814,71

Забележки

Всички приходи от Комисията или от Европейския фонд за развитие (ЕФР), които са вноски за разходите в делегациите в 
резултат на наличието на персонал на Комисията в делегациите, могат да доведат до отпускането на допълнителни 
бюджетни кредити в съответствие с член 18 от Финансовия регламент.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи за персонала на Комисията, включително персонала 
на Комисията, финансиран от ЕФР, на длъжност в делегациите на Европейския съюз, намиращи се извън Съюза, и 
делегациите към международни организации, разположени в Съюза: 

— заплати и разходи, свързани със заплати, на местните служители (и персонала, нает чрез агенции)

— дял от разходите, покрити от позиция 3 0 0 0 (Възнаграждения и права на редовния персонал), 3 0 0 1 (Външен персонал 
и външни услуги),  3 0 0 2 (Други разходи,  свързани с персонала),  3 0 0 3 (Сгради и свързани с тях разходи)  и 3 0 0 4 
(Други административни разходи) за въпросния персонал. 

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент възлиза на 
250 млн. EUR.

ДЯЛ 10 — ДРУГИ РАЗХОДИ

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред ФР Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012
Резултат от 

изпълнението за 2011

10 0 Провизии 5.20 p.m. 3 772 000 0,—

10 1 Резерв за непредвидени разходи 5.20 p.m. p.m. 0,—

Дял 10 — Общо p.m. 3 772 000 0,—

ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. 3 772 000 0,—

Забележки

Бюджетните кредити, вписани в настоящата глава, са временни и могат да бъдат използвани само след като бъдат 
прехвърлени към други глави в съответствие с Финансовия регламент.

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия 
бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).

ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

Цифри

Бюджет 2013 Бюджетни кредити 2012 Резултат от изпълнението за 2011

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, произтичащи от решения относно бюджета, взети през 



текущата финансова година (разходи, които не могат да бъдат изчислени).

1. S — Таблица за персонала

1.1. S 1 — Раздел X — Европейска служба за външна дейност

Функционална група и степен 2013 2012 г.

Постоянни 
длъжности

Временни 
длъжности

За прехвърляне към ЕСВД

Постоянни 
длъжности 

Временни 
длъжности 

AD 16 12 12

AD 15 38 38

AD 14 119 1 108 1

AD 13 198 1 207 1

AD 12 185 185

AD 11 69 69

AD 10 78 78

AD 9 82 82

AD 8 44 39

AD 7 56 56

AD 6 36 36

AD 5 33 28

Общо AD 950 2 938 2

AST 11 31 31

AST 10 27 27

AST 9 51 51

AST 8 58 1 62 1

AST 7 102 102

AST 6 112 112

AST 5 120 125

AST 4 58 58

AST 3 55 55

AST 2 68 68

AST 1 38 38

Общо AST 720 1 729 1

Общо всичко 1 670 1 3 1 667 2 3

Общо персонал 1 670 1 670

1От които шест ad personam повишения: две AD 15 стават AD 16, три AD 14 стават AD 15 и едно AD 13 става AD 14.

2 От които шест ad personam повишения: две AD 15 стават AD 16, три AD 14 стават AD 15 и едно AD 13 става AD 14.


