
ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

ПРИХОДИ — СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Цифри

Дял Бюджетен ред Бюджет 2014 Бюджет 2013
Резултат от изпълнението 

за 2012

4 Приходи от лица, работещи в институциите и другите 
органи на Съюза 11 441 657 10 862 036 11 763 957,00

5 Приходи от административната дейност на 
институцията 40 000 40 000 3 755 476,00

9 Разни приходи p.m. p.m. 21 953,00

Общо 11 481 657 10 902 036 15 541 386,00

ДЯЛ 4 — ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред Бюджет 2014 Бюджет 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012

4 0 Данъци и други удръжки 5 585 559 4 893 825 5 266 161,00

4 1 Вноски към пенсионноосигурителната схема 5 856 098 5 968 211 6 497 796,00

Дял 4 — Общо 11 441 657 10 862 036 11 763 957,00

ГЛАВА 4 0 — ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2014 Бюджет 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012
2012/2014

4 0 Данъци и други удръжки

4 0 0 Постъпления от облагане на възнагражденията,  
заплатите и надбавките на членове на  
институцията, длъжностни лица, други служители  
и лица, получаващи пенсия 4 683 066 4 467 343 4 475 537,00 95,57 %

4 0 3 Постъпления от временните вноски от 
възнаграждения на членове на институцията,  
длъжностни лица и други служители в активна  
заетост p.m. p.m. 0,—

4 0 4 Постъпления от специалния налог върху  
възнагражденията на членове на институцията,  
длъжностни лица и други служители в активна  
заетост 902 493 426 482 790 624,00 87,60 %

Глава 4 0 — Общо 5 585 559 4 893 825 5 266 161,00 94,28 %

Статия 4 0 0 — Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на  
членове на институцията, длъжностни лица, други служители и лица, получаващи пенсия

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

4 683 066 4 467 343 4 475 537,00



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 данъчно облагане в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

Статия 4 0 3 — Постъпления от временните вноски от възнаграждения на членове на  
институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него във версията, която беше в сила до 
15 декември 2003 г.

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

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

902 493 426 482 790 624,00

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 2014 Бюджет 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012
2012/2014

4 1 Вноски към пенсионноосигурителната схема

4 1 0 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната  
схема 5 856 098 5 968 211 6 124 566,00 104,58 %

4 1 1 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от 
персонала p.m. p.m. 373 230,00

4 1 2 Вноски към пенсионноосигурителната схема на  
длъжностните лица и срочно наетите служители в  
отпуск по лични причини p.m. p.m. 0,—

Глава 4 1 — Общо 5 856 098 5 968 211 6 497 796,00 110,96 %

Статия 4 1 0 — Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

5 856 098 5 968 211 6 124 566,00

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 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 373 230,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 4, член 11, параграфи 2 и 3 и член 48 от 
приложение VІІІ към него.

Статия 4 1 2 — Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно  
наетите служители в отпуск по лични причини

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

ДЯЛ 5 — ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред Бюджет 2014 Бюджет 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012

5 0 Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки) 
и недвижимо имущество p.m. p.m. 14 242,00

5 1 Постъпления от наемни правоотношения p.m. p.m. 1 392 233,00

5 2 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други 
лихви 40 000 40 000 23 456,00

5 5 Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена 
работа p.m. p.m. 1 838 381,00

5 7 Други вноски и възстановени суми, свързани с 
административната дейност на институцията p.m. p.m. 479 668,00

5 8 Разни компенсации p.m. p.m. 7 496,00

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

Дял 5 — Общо 40 000 40 000 3 755 476,00

ГЛАВА 5 0 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО 
ИМУЩЕСТВО

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2014 Бюджет 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012
2012/2014

5 0 Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на 
стоки) и недвижимо имущество

5 0 0 Постъпления от продажба на движими вещи  
(доставка на стоки)

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

5 0 0 1 Постъпления от продажба на други движими вещи — 
целеви приходи p.m. p.m. 3 645,00

Статия 5 0 0 — Междинна сума p.m. p.m. 3 645,00

5 0 2 Постъпления от продажбата на публикации,  
печатни издания и филми — целеви приходи p.m. p.m. 10 597,00

Глава 5 0 — Общо p.m. p.m. 14 242,00



Статия 5 0 0 — Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки)

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

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

Забележки

По тази позиция се записват приходите от продажба или частична подмяна на превозни средства, принадлежащи на 
институцията.

Съгласно член 21 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 продажба на други движими вещи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 3 645,00

Забележки

По тази позиция се записват приходите от продажба или частична подмяна на движими вещи, различни от превозни 
средства, принадлежащи на институциите.

Съгласно член 21 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 продажбата на публикации, печатни издания и филми — 
целеви приходи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 10 597,00

Забележки

Съгласно член 21 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 2014 Бюджет 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012
2012/2014

5 1 Постъпления от наемни правоотношения

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



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

5 1 1 0 Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на 
недвижимо имущество — целеви приходи p.m. p.m. 1 392 233,00

5 1 1 1 Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под 
наем — целеви приходи p.m. p.m. 0,—

Статия 5 1 1 — Междинна сума p.m. p.m. 1 392 233,00

Глава 5 1 — Общо p.m. p.m. 1 392 233,00

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

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Съгласно член 21 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

Позиция 5 1 1 0 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви 
приходи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 1 392 233,00

Забележки

Съгласно член 21 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 1 1 1 — Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Съгласно член 21 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 2014 Бюджет 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012
2012/2014

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 40 000 40 000 23 456,00 58,64 %

Глава 5 2 — Общо 40 000 40 000 23 456,00 58,64 %

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

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

40 000 40 000 23 456,00

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

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2014 Бюджет 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012
2012/2014

5 5 Приходи от постъпленията от предоставени услуги и 
извършена работа

5 5 0 Приходи от предоставени услуги и извършена работи  
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. 1 838 381,00

5 5 1 Приходи от трети лица във връзка с доставени  
услуги или работи по тяхно искане — целеви приходи p.m. p.m. 0,—

Глава 5 5 — Общо p.m. p.m. 1 838 381,00

Статия 5 5 0 — Приходи от предоставени услуги и извършена работи 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 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 1 838 381,00

Забележки

Съгласно член 21 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 5 1 — Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или работи по тяхно  
искане — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Съгласно член 21 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 7 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 
ИНСТИТУЦИЯТА

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2014 Бюджет 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012
2012/2014

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. 51 921,00

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

5 7 3 Други вноски и възстановени суми, свързани с  
административната дейност на институцията — 
целеви приходи p.m. p.m. 427 747,00

Глава 5 7 — Общо p.m. p.m. 479 668,00

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

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 51 921,00

Забележки

Съгласно член 21 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 7 1 — Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и  
завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Съгласно член 21 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 7 3 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на  
институцията — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 427 747,00

Забележки

Съгласно член 21 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 8 — РАЗНИ КОМПЕНСАЦИИ

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2014 Бюджет 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012
2012/2014

5 8 Разни компенсации

5 8 0 Приходи от обезщетения, свързани с наеми — целеви  
приходи p.m. p.m. 0,—

5 8 1 Приходи от получени застрахователни обезщетения  
— целеви приходи p.m. p.m. 7 496,00

Глава 5 8 — Общо p.m. p.m. 7 496,00

Статия 5 8 0 — Приходи от обезщетения, свързани с наеми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Съгласно член 21 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 8 1 — Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 7 496,00

Забележки

Съгласно член 21 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 9 — ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Цифри

Дял Глава 
Статия Позиция

Бюджетен ред Бюджет 2014 Бюджет 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012
2012/2014

5 9 Други приходи от административно управление

5 9 0 Други приходи от административни дейности p.m. p.m. 0,—

Глава 5 9 — Общо p.m. p.m. 0,—

Статия 5 9 0 — Други приходи от административни дейности

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

ДЯЛ 9 — РАЗНИ ПРИХОДИ

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред Бюджет 2014 Бюджет 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012

9 0 Разни приходи p.m. p.m. 21 953,00

Дял 9 — Общо p.m. p.m. 21 953,00

ГЛАВА 9 0 — РАЗНИ ПРИХОДИ

Цифри

Бюджет 2014 Бюджет 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 21 953,00

РАЗХОДИ — РАЗХОДИ

Цифри

Дял Бюджетен ред Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013
Резултат от изпълнението 

за 2012

1 Лица, работещи в институцията 93 061 718 92 248 357 88 149 909,00

2 Сгради, обзавеждане, оборудване и различни 
оперативни разходи 37 924 791 37 856 043 36 511 529,00

10 Други разходи p.m. p.m. 0,—

Общо 130 986 509 130 104 400 124 661 438,00

ДЯЛ 1 — ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред ФР Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012

1 0 Членове на институцията и делегати 5 19 533 937 19 533 937 18 033 244,00

1 2 Длъжностни лица и срочно наети служители 5 67 408 600 66 428 959 64 395 963,00

1 4 Друг персонал и външни услуги 5 4 288 929 4 391 461 4 013 531,00



1 6 Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията 5 1 830 252 1 894 000 1 707 171,00

Дял 1 — Общо 93 061 718 92 248 357 88 149 909,00

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА И ДЕЛЕГАТИ

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2014

Бюджетни кредити 
2013

Резултат от 
изпълнението за 2012

2012/2014

1 0 Членове на институцията и делегати

1 0 0 Възнаграждения, надбавки и допълнителни  
плащания

1 0 0 0 Възнаграждения, надбавки и допълнителни плащания 5.2 106 080 106 080 95 100,00 89,65 %

1 0 0 4 Пътни и дневни надбавки, участие в заседания и 
свързани разходи 5.2 18 901 194 18 901 194 17 365 335,00 91,87 %

1 0 0 8 Пътни и дневни надбавки, участие в заседания и 
свързани разходи на делегатите на Консултативната 
комисия по индустриални промени 5.2 472 382 472 382 519 239,00 109,92 %

Статия 1 0 0 — Междинна сума 19 479 656 19 479 656 17 979 674,00 92,30 %

1 0 5 Повишаване на професионалната квалификация,  
езикови и други курсове 5.2 54 281 54 281 53 570,00 98,69 %

Глава 1 0 — Общо 19 533 937 19 533 937 18 033 244,00 92,32 %

Статия 1 0 0 — Възнаграждения, надбавки и допълнителни плащания

Позиция 1 0 0 0 — Възнаграждения, надбавки и допълнителни плащания

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

106 080 106 080 95 100,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките и плащанията за членовете на Европейския икономически 
и социален комитет, включително представителни надбавки, предоставяни на председателя и заместник-председателите на 
Комитета и други надбавки, застрахователни премии, включително по застраховки за заболяване, злополука и помощ при 
пътуване, както и конкретни мерки за членове с увреждания.

Позиция 1 0 0 4 — Пътни и дневни надбавки, участие в заседания и свързани разходи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

18 901 194 18 901 194 17 365 335,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията на членовете на Европейския икономически и социален 
комитет и на техните заместници, извършвани в съответствие с действащите разпоредби относно изплащане на транспортни 
разноски и пътни надбавки и надбавки за заседания. 

Размерът на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 10 000 EUR.



Позиция 1 0 0 8 — Пътни и дневни надбавки, участие в заседания и свързани разходи на делегатите на 
Консултативната комисия по индустриални промени 

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

472 382 472 382 519 239,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията на делегатите на Консултативната комисия по 
индустриални промени (ССМІ) и на техните заместници, извършвани в съответствие с действащите разпоредби относно 
изплащане на транспортни разноски и пътни надбавки и надбавки за заседания. 

Размерът на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Статия 1 0 5 — Повишаване на професионалната квалификация, езикови и други курсове

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

54 281 54 281 53 570,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за субсидиране на част от разходите за записване в езикови курсове или други 
семинари за професионална квалификация на членовете на Европейския икономически и социален комитет и на делегатите 
на Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI).

ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ 

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2014

Бюджетни кредити 
2013

Резултат от 
изпълнението за 2012

2012/2014

1 2 Длъжностни лица и срочно наети служители 

1 2 0 Възнаграждения и други права

1 2 0 0 Възнаграждения и надбавки 5.2 66 769 212 65 172 858 63 816 992,00 95,58 %

1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд 5.2 31 153 34 405 20 024,00 64,28 %

1 2 0 4 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване 
и прекратяване на служебното правоотношение 5.2 608 235 664 508 392 674,00 64,56 %

Статия 1 2 0 — Междинна сума 67 408 600 65 871 771 64 229 690,00 95,28 %

1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на  
служебното правоотношение

1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата 5.2 p.m. p.m. 166 273,00

1 2 2 2 Обезщетения при прекратяване на служебното 
правоотношение и специална пенсионна схема за 
длъжностни лица и срочно наети служители 5.2 p.m. p.m. 0,—

Статия 1 2 2 — Междинна сума p.m. p.m. 166 273,00

1 2 9 Провизии 5.2 557 188 0,—

Глава 1 2 — Общо 67 408 600 66 428 959 64 395 963,00 95,53 %

Забележки

Към записаните в настоящата глава бюджетни кредити е приложено стандартно намаление от 6,5 %.



Статия 1 2 0 — Възнаграждения и други права

Забележки

Бюджетните кредити по тази статия са изчислени въз основа на разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на 
Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 1 2 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

66 769 212 65 172 858 63 816 992,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания на длъжностните лица и срочно наетите 
служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание:

— възнаграждения, надбавки и допълнителни плащания към възнагражденията,

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

— вноските на институцията към общата здравноосигурителна схема,

— фиксирани надбавки за извънреден труд,

— другите  допълнителни плащания и надбавки,  включително плащания 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 произхода,

— отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнаграждението и частта от възнагражденията, преведени 
в страна, различна от страната на месторабота,

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

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

— обезщетение на срочно нает служител при прекратяване на неговия договор от страна на институцията.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 1 2 0 2 — Заплащане на извънреден труд

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

31 153 34 405 20 024,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за заплащане на извънреден труд в съответствие с горепосочените разпоредби.



Позиция 1 2 0 4 — Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното 
правоотношение

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

608 235 664 508 392 674,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— пътните разноски,  изплащани на длъжностите  лица и срочно наетите  служители (включително членовете  на техните 
семейства) при встъпване или напускане на длъжност или преместване на друга месторабота,

— надбавките  за  настаняване/пренастаняване  и  разноските  по  пренасяне,  изплащани  на  длъжностните  лица  и  срочно  
наетите служители, на които се налага промяна на обичайното им местопребиваване при встъпване в длъжност или при  
преместване на нова месторабота, както и при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и установяване 
другаде,

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

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Статия 1 2 2 — Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

Позиция 1 2 2 0 — Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 166 273,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 41 и 50 от него и приложение IV към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията, които бъдат изплатени на длъжностните лица:

— преминали в неактивна заетост във връзка със съкращаване на щатните бройки в институцията,

— заемащи длъжност от степен AD 16 или AD 15, пенсионирани в интерес на службата.

Тези бюджетни кредити покриват и вноската за сметка на работодателя за здравна застраховка и отражението на 
корекционните коефициенти, приложими към тези надбавки.

Позиция 1 2 2 2 — Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема 
за длъжностни лица и срочно наети служители

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 72 от него.



Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— обезщетенията, изплащани при условията, предвидени в горепосочените нормативни актове,

— вноските, изплащани от работодателя за здравно осигуряване на лицата, получаващи обезщетения,

— отражение на корекционните коефициенти на възнагражденията, приложими за отделните обезщетения.

Статия 1 2 9 — Провизии

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

557 188 0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 65 от него и приложение XI към него.

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 само временен и може да бъде използван само след като бъде прехвърлен по други бюджетни 
редове съгласно разпоредбите на Финансовия регламент.

ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2014

Бюджетни кредити 
2013

Резултат от 
изпълнението за 2012

2012/2014

1 4 Друг персонал и външни услуги

1 4 0 Друг персонал и външен персонал

1 4 0 0 Друг персонал 5.2 2 124 026 2 165 064 2 028 485,00 95,50 %

1 4 0 4 Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и 
обмен на длъжностни лица 5.2 898 012 928 436 861 290,00 95,91 %

1 4 0 8 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване 
и прекратяване на служебното правоотношение 5.2 69 230 68 848 46 219,00 66,76 %

Статия 1 4 0 — Междинна сума 3 091 268 3 162 348 2 935 994,00 94,98 %

1 4 2 Външни услуги

1 4 2 0 Допълнителни услуги за служба „Преводи“ 5.2 424 810 429 810 420 597,00 99,01 %

1 4 2 2 Експертни оценки във връзка с консултативната работа 5.2 742 851 742 851 626 940,00 84,40 %

1 4 2 4 Междуинституционално сътрудничество и външни 
услуги в областта на управлението на човешките 
ресурси 5.2 30 000 30 000 30 000,00 100,00 %

Статия 1 4 2 — Междинна сума 1 197 661 1 202 661 1 077 537,00 89,97 %

1 4 9 Провизии 5.2 26 452 0,—

Глава 1 4 — Общо 4 288 929 4 391 461 4 013 531,00 93,58 %

Статия 1 4 0 — Друг персонал и външен персонал

Позиция 1 4 0 0 — Друг персонал

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

2 124 026 2 165 064 2 028 485,00



Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи:

— възнаграждението  на  другите  служители,  и  по-специално  със  спомагателни  функции,  договорно  наети,  местни, 
специални съветници (по смисъла на Условията  за работа на другите  служители  на Европейския  съюз),  вноските  за 
сметка  на  работодателя  към  различните  социалноосигурителни  схеми,  както  и  отражението  на  корекционните  
коефициенти, приложими към възнагражденията на този персонал или към обезщетението при прекратяване на договор,

— възнаграждения  на  медицински  и парамедицински  персонал,  плащани  съгласно  договореностите  за  предоставяне  на 
услуги и, в специални случаи, наемане на временен персонал,

— възнаграждението или хонорарите на конферентните оператори и мултимедийните редактори при извънреден труд или в 
специални случаи,

— фиксирани надбавки за извънреден труд,

— заплащането на извънреден труд в съответствие с член 56 от Правилника за длъжностните лица и приложение VI към  
него,

— други надбавки и безвъзмездни средства, включително надбавка за отглеждане на дете или отпуска по семейни причини,

— обезщетение на служител при прекратяване на неговия договор от страна на институцията.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 1 4 0 4 — Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

898 012 928 436 861 290,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— надбавки,  пътните  разноски  и разноските  за  командировки  на  стажантите,  както  и разходите  за  осигуряване  срещу 
злополука и здравно осигуряване по време на стажа,

— разходите,  свързани с премествания на персонал между Европейския икономически и социален комитет и публичния  
сектор в държавите-членки или други страни, посочени в правилата,

— приноса,  в  ограничена  степен,  към  реализирането  на  научноизследователски  проекти  в  областта  на  дейност  на 
Европейския икономически и социален комитет, които са от особен интерес за Европейската интеграция,

— разноските за програми за образоване на младежта в европейския дух.

Позиция 1 4 0 8 — Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното 
правоотношение

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

69 230 68 848 46 219,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.



Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— пътните разноски, изплащани на служителите (включително членовете на семействата им) при встъпване в длъжност, 
прекратяване на служебното правоотношение или преместване на друга месторабота,

— надбавките за настаняване/пренастаняване и разходите за пренасяне, изплащани на служителите, на които се налага да  
променят обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или при преместване на нова месторабота, както и 
при окончателно напускане на институцията и установяване другаде,

— дневните надбавки, изплащани на служителите, които представят доказателства за наложила се промяна на обичайното 
им местопребиваване поради встъпване в длъжност или след преместване на нова месторабота,

— разликата между вноските, платени от персонала към пенсионна схема на държава-членка и тези, дължими към схемата  
на Съюза при промяна на класификацията на даден договор.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Статия 1 4 2 — Външни услуги

Позиция 1 4 2 0 — Допълнителни услуги за служба „Преводи“

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

424 810 429 810 420 597,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за работа, извършена от преводачи на свободна практика 
или временно наети преводачи или машинописни и други услуги, възложени на външни агенции от служба „Преводи“. 
Европейският икономически и социален комитет систематично ползва услугите на преводачи на свободна практика, чиито 
имена фигурират в списъците, съставени в резултат от провеждането на междуинституционални обяви за търгове.

В тази позиция са включени и разходите за услугите, които могат да бъдат възложени на Центъра за преводи за органите на 
Европейския съюз, както и всички дейности по междуинституционалното сътрудничество в езиковата област.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 1 4 2 2 — Експертни оценки във връзка с консултативната работа

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

742 851 742 851 626 940,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията на експерти на Европейския икономически и социален 
комитет, извършвани в съответствие с действащите разпоредби относно изплащане на транспортни разноски и пътни 
надбавки и надбавки за заседания.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.



Позиция 1 4 2 4 — Междуинституционално сътрудничество и външни услуги в областта на управлението на 
човешките ресурси

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

30 000 30 000 30 000,00

Забележки

Този кредит е предвиден за покриване на всички дейности за междуинституционално сътрудничество в областта на 
управлението на човешките ресурси.

Той е предназначен и за всички външни услуги в областта на управлението на човешките ресурси.

Размерът на целевите приходи по член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Статия 1 4 9 — Провизии

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

26 452 0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 65 от него и приложение XI към него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

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 само временен и може да бъдат използван само след като бъде прехвърлен по други бюджетни 
редове, съгласно разпоредбите на Финансовия регламент.

ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2014

Бюджетни кредити 
2013

Резултат от 
изпълнението за 2012

2012/2014

1 6 Други разходи, свързани с лицата, работещи в 
институцията

1 6 1 Разходи за управление на персонала

1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал 5.2 55 000 80 000 31 100,00 56,55 %

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация 5.2 505 752 522 000 484 726,00 95,84 %

Статия 1 6 1 — Междинна сума 560 752 602 000 515 826,00 91,99 %

1 6 2 Командировки 5.2 432 500 450 000 413 100,00 95,51 %

1 6 3 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи  
в институцията

1 6 3 0 Социално обслужване 5.2 42 000 41 500 39 006,00 92,87 %

1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и 
други социални мерки 5.2 185 000 185 500 135 360,00 73,17 %

1 6 3 4 Медицинско обслужване 5.2 80 000 85 000 53 500,00 66,88 %

1 6 3 6 Ресторанти и столово хранене 5.2 p.m. p.m. 0,—

1 6 3 8 Детска градина и одобрени детски ясли 5.2 530 000 530 000 550 379,00 103,85 %

Статия 1 6 3 — Междинна сума 837 000 842 000 778 245,00 92,98 %

Глава 1 6 — Общо 1 830 252 1 894 000 1 707 171,00 93,28 %



Статия 1 6 1 — Разходи за управление на персонала

Позиция 1 6 1 0 — Разходи за набиране на персонал

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

55 000 80 000 31 100,00

Забележки

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

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. 
относно 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 и на Комисията, на секретаря на Съда на 
Европейските общности, на генералните секретари на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет и на 
Комитета на регионите и на 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).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

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

— разходи за организиране на процедури за подбор на срочно наети служители, наети на договор служители и служители 
от местния персонал.

В надлежно обосновани случаи във връзка с оперативни нужди и след консултация с Европейската служба за подбор на 
персонал тези бюджетни кредити могат да бъдат използвани за конкурси, организирани от самата институция.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 1 6 1 2 — Повишаване на професионалната квалификация

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

505 752 522 000 484 726,00

Забележки

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

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— организирането  на  курсове  за  обучение  и  преквалификация,  както  и  езикови  курсове  за  персонала,  на 
междуинституционална основа.  Част от бюджетните кредити могат да се използват в надлежно обосновани случаи за 
покриване на разходите за организиране на курсове в рамките на институцията,

— разходите за закупуване и изработване  на учебни помагала,  както и за осъществяване на специфични проучвания от  
специалисти за разработване и изпълнение на програми за обучение,

— курсове за професионално обучение, които повишават осведомеността по въпроси,  свързани с лицата с увреждания и 
мерки за обучение във връзка с осигуряване на равни възможности и съвети за професионално развитие, със специално  
внимание за профили за специфичен опит,

— разходи за командировки.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.



Статия 1 6 2 — Командировки

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

432 500 450 000 413 100,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 71 от него и членове от 11, 12 и 13 от 
приложение VII към него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриването на транспортни разноски, изплащането на дневни надбавки, както и 
направени по време на командировка допълнителни или извънредни разноски.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 10 000 EUR.

Статия 1 6 3 — Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

Позиция 1 6 3 0 — Социално обслужване

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

42 000 41 500 39 006,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 9, параграф 3, трета алинея и член 76 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— като част от междуинституционалната политика за подпомагане на лица с увреждания, попадащи в следните категории:

— длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,

— съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,

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

— възстановяване,  в  рамките  на  бюджетните  ограничения  и  след  изчерпване  на  правата,  евентуално  предоставени  в 
страната по местопребиваване или произход, на признатите за необходими разходи от немедицинско естество, свързани 
с увреждането, надлежно оправдани и невъзстановени от общата здравноосигурителна схема,

— действия, предприети по отношение на длъжностни лица и други служители в особено затруднено положение,

— действия от медико-социален характер (като например семейни помощи, гледане на болни деца, консултации с психолог 
или посредничество),

— малки разходи на социалната служба.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 1 6 3 2 — Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

185 000 185 500 135 360,00

Забележки

Тези бюджетни кредите са предназначени за насърчаване и финансова подкрепа на всякакви инициативи, насочени към 



поощряване на социалните контакти между персонала на институцията и към развитие на благополучието на работното 
място.

Те включват също така отпускането на безвъзмездни средства за Комитета на персонала, за да може да участва в 
управлението и контрола на организациите със социален характер като клубове, спортни центрове, културни дейности, 
развлечения.

Тези бюджетни кредити служат и за финансова подкрепа на социалните мерки, приети от институцията в тясно 
сътрудничество с Комитета на персонала (член 1д от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз).

Те включват и финансовото участие на Европейския икономически и социален комитет в подкрепа на популяризирането на 
социалните, спортните, педагогическите и културните дейности на европейския междуинституционален център в Оверийзе.

Тези бюджетни кредити служат и за изпълнение на плана за мобилност в полза на служителите, предназначен да насърчава 
използването на обществен транспорт, ограничаването на използването на лични автомобили и намаляването на въглеродния 
отпечатък.

Позиция 1 6 3 4 — Медицинско обслужване

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

80 000 85 000 53 500,00

Забележки

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

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на медицинската служба на трите места на 
работа на Парламента, включително закупуването на материали и фармацевтични продукти и т.н., на разходите за 
профилактични медицински прегледи, разходите, произтичащи от работата на Комитета по инвалидност, както и разходите 
за услуги, предоставяни от външни медицински специалисти, преценени като необходими от медицинските служители.

Те покриват също така разходите за закупуване на някои работни инструменти, считани за необходими от медицинска 
гледна точка.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 500 EUR.

Позиция 1 6 3 6 — Ресторанти и столово хранене

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на ресторанта.

Позиция 1 6 3 8 — Детска градина и одобрени детски ясли

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

530 000 530 000 550 379,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на Европейския икономически и социален 
комитет в разходите на детската градина на Съюза и други детски ясли и забавачници.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент от родителски вноски се изчислява на 
10 000 EUR.



ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред ФР Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012

2 0 Сгради и разходи, свързани с тях 5 19 728 928 19 728 687 19 144 888,00

2 1 Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, 
наеми и поддръжка 5 6 062 390 6 049 280 6 038 649,00

2 3 Текущи административни разходи 5 518 450 518 451 507 061,00

2 5 Оперативни дейности 5 9 469 511 9 425 175 8 939 517,00

2 6 Комуникация, публикации и придобиване на документация 5 2 145 512 2 134 450 1 881 414,00

Дял 2 — Общо 37 924 791 37 856 043 36 511 529,00

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2014

Бюджетни кредити 
2013

Резултат от 
изпълнението за 2012

2012/2014

2 0 Сгради и разходи, свързани с тях

2 0 0 Сгради

2 0 0 0 Наем 5.2 2 100 019 2 099 776 1 941 464,00 92,45 %

2 0 0 1 Плащания по договори за дългосрочен наем и подобни 
разходи 5.2 11 582 176 11 483 890 11 291 751,00 97,49 %

2 0 0 3 Придобиване на помещения 5.2 p.m. p.m. 0,—

2 0 0 5 Строителство на сгради 5.2 p.m. p.m. 0,—

2 0 0 7 Оборудване на помещения 5.2 321 275 321 275 484 338,00 150,75 %

2 0 0 8 Други разходи за сгради 5.2 56 943 56 943 54 473,00 95,66 %

2 0 0 9 Временни бюджетни кредити, предназначени за 
инвестициите на институцията в собственост 5.2 p.m. p.m. 0,—

Статия 2 0 0 — Междинна сума 14 060 413 13 961 884 13 772 026,00 97,95 %

2 0 2 Други разходи за сгради

2 0 2 2 Почистване и поддръжка 5.2 2 539 992 2 539 992 2 607 748,00 102,67 %

2 0 2 4 Потребление на енергия 5.2 965 466 1 034 605 825 352,00 85,49 %

2 0 2 6 Охрана и наблюдение 5.2 2 052 711 2 052 711 1 894 454,00 92,29 %

2 0 2 8 Застраховки 5.2 110 346 139 495 45 308,00 41,06 %

Статия 2 0 2 — Междинна сума 5 668 515 5 766 803 5 372 862,00 94,78 %

Глава 2 0 — Общо 19 728 928 19 728 687 19 144 888,00 97,04 %

Забележки

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 
26.10.2012 г., стр. 1), и по-специално член 60 от него.

Всеки път, когато бюджетните кредити са предназначени за покриване на разходи за закупуване или за сключването на 
договор за доставката на оборудване или за предоставяне на услуги, институцията се консултира с другите институции 
относно условията, които всяка от тях е получила.



Статия 2 0 0 — Сгради

Позиция 2 0 0 0 — Наем

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

2 100 019 2 099 776 1 941 464,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наема на сгради и наемните разноски, свързани с провеждането на 
заседания извън постоянно заеманите сгради.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 2 0 0 1 — Плащания по договори за дългосрочен наем и подобни разходи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

11 582 176 11 483 890 11 291 751,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на годишните плащания по договори за дългосрочен наем и други 
подобни разходи, дължими от институцията във връзка със задълженията ѝ по правоотношения за дългосрочен 
наем/покупка.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 2 0 0 3 — Придобиване на помещения

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за придобиване на сгради. Субсидиите за терени и 
подготовката им за застрояване ще се определят съобразно разпоредбите на Финансовия регламент.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 2 0 0 5 — Строителство на сгради

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

Забележки

По тези бюджетни кредити евентуално могат да бъдат записани бюджетни кредити за построяване на сгради.



Позиция 2 0 0 7 — Оборудване на помещения

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

321 275 321 275 484 338,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейности по оборудването, включително всички специфични 
дейности, като окабеляване, охрана, ресторант и т.н., както и други разходи, свързани с тази работа, и по-специално 
възнаграждения на архитекти или инженери и т.н.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 2 0 0 8 — Други разходи за сгради

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

56 943 56 943 54 473,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— разходи за сгради, които не са специално предвидени в другите статии от настоящата глава, включително за техническа  
или  архитектурна  помощ  във  връзка  с  проучвания  и  подготовката  и  контрола  на  поддръжката  и  другите  работи,  
извършвани в сградите,

— разходи  за  необходимото  адаптиране  на  сградите  за  служителите  и  посетителите  с  увреждания  на  Европейския  
икономически  и  социален  комитет,  които  са  посочени  в  експертна  оценка  за  достъпа  на  лица  с  увреждания,  
заключенията от която вече са били одобрени,

— такси за комунално-битово обслужване.

Позиция 2 0 0 9 — Временни бюджетни кредити, предназначени за инвестициите на институцията в собственост

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за инвестиции на институцията в собственост.

Този бюджетен кредит е само временен и може да бъде използван само след като бъде прехвърлен по други бюджетни 
редове, съгласно разпоредбите на Финансовия регламент.

Статия 2 0 2 — Други разходи за сгради

Позиция 2 0 2 2 — Почистване и поддръжка

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

2 539 992 2 539 992 2 607 748,00



Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за почистване и поддръжка на помещенията, асансьорите, 
отоплението, климатичната инсталация, противопожарните врати, както и дейностите по дератизация, пребоядисване, 
ремонт, поддържане на външния вид на сградите и средата им, включително разноските за оценки, анализи, разрешителни, 
спазване на нормите на Схемата за екологично управление и одит на (EMAS) и т.н.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 5 000 EUR.

Позиция 2 0 2 4 — Потребление на енергия

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

965 466 1 034 605 825 352,00

Забележки

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

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 2 0 2 6 — Охрана и наблюдение

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

2 052 711 2 052 711 1 894 454,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване основно на разходите за охрана и наблюдение на сградите.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 2 0 2 8 — Застраховки

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

110 346 139 495 45 308,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на застрахователни премии.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 10 000 EUR.

ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2014

Бюджетни кредити 
2013

Резултат от 
изпълнението за 2012

2012/2014

2 1 Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: 
покупки, наеми и поддръжка

2 1 0 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани  
с обработка на данни и телекомуникации



2 1 0 0 Покупка, наем и поддръжка на оборудване и софтуер и 
свързани с тях дейности 5.2 1 514 025 1 514 025 1 344 846,00 88,83 %

2 1 0 2 Външни услуги за подпомагане на експлоатацията, 
разработването и поддръжката на софтуерни системи 5.2 1 887 328 1 887 328 2 232 437,00 118,29 %

2 1 0 3 Телекомуникации 5.2 1 377 714 1 364 214 1 290 136,00 93,64 %

Статия 2 1 0 — Междинна сума 4 779 067 4 765 567 4 867 419,00 101,85 %

2 1 2 Обзавеждане 5.2 231 188 231 188 138 623,00 59,96 %

2 1 4 Техническо оборудване и инсталации 5.2 963 224 963 225 962 963,00 99,97 %

2 1 6 Превозни средства 5.2 88 911 89 300 69 644,00 78,33 %

Глава 2 1 — Общо 6 062 390 6 049 280 6 038 649,00 99,61 %

Забележки

Всеки път, когато бюджетните кредити са предназначени за покриване на разходи за закупуване или за сключването на 
договор за доставката на оборудване или за предоставяне на услуги, институцията ще се консултира с другите институции 
относно постигнатите от тях условия.

Статия 2 1 0 — Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и  
телекомуникации

Позиция 2 1 0 0 — Покупка, наем и поддръжка на оборудване и софтуер и свързани с тях дейности 

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

1 514 025 1 514 025 1 344 846,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и 
софтуерни продукти за институцията и свързаните с тях монтажни дейности. 

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 2 1 0 2 — Външни услуги за подпомагане на експлоатацията, разработването и поддръжката на 
софтуерни системи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

1 887 328 1 887 328 2 232 437,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външна помощ от бюра за поддръжка и консултанти по 
обработка на данни във връзка с експлоатацията на центъра за обработка на данни и на мрежите, производството и 
поддръжката на приложения, помощ за ползвателите, включително членове, провеждане на изследвания и изготвяне и 
въвеждане на техническа документация.

Размерът на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 2 1 0 3 — Телекомуникации

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

1 377 714 1 364 214 1 290 136,00



Забележки

Този бюджетен кредит е предназначение за покриване на разходи и такси за абонамент и средства за комуникация, 
разпространявани по кабел или по безжичен път (стационарни и мобилни телефони, телевизия), както и разходи за мрежи за 
пренос на данни и телематични услуги. Те обхващат и съфинансирането на оборудване за членовете и делегатите, което им 
позволява да получават документите на Европейския икономически и социален комитет в електронен вид.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Статия 2 1 2 — Обзавеждане

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

231 188 231 188 138 623,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и поправка на обзавеждане, 
включително покупка на ергономично обзавеждане, подмяна на остаряло и счупено обзавеждане и офис техника.

По отношение на произведенията на изкуството този бюджетен кредит е предназначен за покриване както на разноските за 
придобиване и покупка на специални материали, така и на свързаните с това текущи разходи, включително разноски по 
рамкиране, реставрация, почистване, застраховка, както и разноските за превоз ad hoc.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 5 000 EUR.

Статия 2 1 4 — Техническо оборудване и инсталации

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

963 224 963 225 962 963,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покупка, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации, и 
по-специално:

— на различни подвижни и неподвижни технически инсталации и оборудване, свързани с издаване, архивиране, охрана,  
столови, сгради и т.н., 

— оборудване,  по-специално  за  печатницата,  архивите,  телефонната  служба,  столовата,  супермаркета,  охраната,  
техническата служба за конференции, аудиовизуалния сектор и т.н.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 35 000 EUR.

Статия 2 1 6 — Превозни средства

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

88 911 89 300 69 644,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на покупка, поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства 
(автомобилен парк и велосипеди) и наемане на коли, таксита, автобуси и камиони, със или без водач, включително 
необходимото застрахователно покритие.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 4 000 EUR.



ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2014

Бюджетни кредити 
2013

Резултат от 
изпълнението за 2012

2012/2014

2 3 Текущи административни разходи

2 3 0 Хартия, канцеларски материали и разни  
консумативи 5.2 214 030 214 031 240 844,00 112,53 %

2 3 1 Разходи за финансово обслужване 5.2 4 500 4 500 4 500,00 100,00 %

2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения 5.2 50 000 50 000 33 616,00 67,23 %

2 3 6 Пощенски такси и разходи за доставка 5.2 125 000 125 000 97 475,00 77,98 %

2 3 8 Други административни разходи 5.2 124 920 124 920 130 626,00 104,57 %

Глава 2 3 — Общо 518 450 518 451 507 061,00 97,80 %

Статия 2 3 0 — Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

214 030 214 031 240 844,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване на хартия, пликове, канцеларски материали, 
материали за печатницата и копирните центрове, както и отпечатването на някои материали от външни изпълнители.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 10 000 EUR.

Статия 2 3 1 — Разходи за финансово обслужване

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

4 500 4 500 4 500,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси (комисионни, ажио, различни разноски) и други 
финансови такси, в т.ч. допълнителни разноски за финансиране на сгради.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 100 EUR.

Статия 2 3 2 — Съдебни разноски и обезщетения

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

50 000 50 000 33 616,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— всички разноски, произтичащи от участието на Европейския икономически и социален комитет по дела пред съдилища  
на Съюза и национални съдилища, разходи за правни услуги, закупуването на юридически материали и произведения,  
както и други правни, съдебни или извънсъдебни разноски, в които участва Правната служба,

— обезщетения, лихви и всички свързани задължения по смисъла на член 1 параграф 3 от Финансовия регламент.



Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Статия 2 3 6 — Пощенски такси и разходи за доставка

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

125 000 125 000 97 475,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разноски, обработка и изпращане от пощенски или частни 
куриерски служби.

Статия 2 3 8 — Други административни разходи

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

124 920 124 920 130 626,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— застраховки, които не са изрично предвидени по друга позиция,

— покупка и поддържане на униформи за разпоредители, шофьори и персонал по пренасянията, медицинските служби и 
различни технически служби,

— всички  разноски  по  пренасяне  и  преместване  и  такива,  направени  за  наемането  на  фирми  за  пренасяне  или  за 
предоставянето на услуги от временен помощен персонал,

— различни  оперативни  разходи,  като  покупка  на  разписания  на  железопътния  и въздушния  транспорт,  публикации  в 
печата на съобщения за продажба на употребявано оборудване и т.н.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 500 EUR.

ГЛАВА 2 5 — ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2014

Бюджетни кредити 
2013

Резултат от 
изпълнението за 2012

2012/2014

2 5 Оперативни дейности

2 5 4 Заседания, конференции, конгреси, семинари и други  
събития

2 5 4 0 Разни разходи във връзка с вътрешни заседания 5.2 227 430 227 430 262 950,00 115,62 %

2 5 4 2 Разни разноски във връзка с организирането и 
участието в конференции, конгреси и заседания 5.2 587 745 587 745 524 509,00 89,24 %

2 5 4 4 Разноски във връзка с организирането на работата на 
Консултативната комисия по индустриални промени 
(CCMI) 5.2 75 000 75 000 67 058,00 89,41 %

2 5 4 6 Разноски, произтичащи от задълженията на 
институцията във връзка с приеми и представителство 5.2 139 000 139 000 55 000,00 39,57 %

2 5 4 8 Устен превод 5.2 8 440 336 8 396 000 8 030 000,00 95,14 %

Статия 2 5 4 — Междинна сума 9 469 511 9 425 175 8 939 517,00 94,40 %

Глава 2 5 — Общо 9 469 511 9 425 175 8 939 517,00 94,40 %



Статия 2 5 4 — Заседания, конференции, конгреси, семинари и други събития

Позиция 2 5 4 0 — Разни разходи във връзка с вътрешни заседания

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

227 430 227 430 262 950,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разноски за напитки и, при определени случаи, закуски и работни 
закуски, обеди и вечери по време на вътрешни заседания.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 2 5 4 2 — Разни разноски във връзка с организирането и участието в конференции, конгреси и заседания

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

587 745 587 745 524 509,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, включително представителни разходи и разходи за 
логистика, свързани със: а) участието на представители на Европейския икономически и социален комитет в конгреси, 
конференции, семинари, симпозиуми и т.н. и б) с организирането от Европейския икономически и социален комитет на 
изслушвания, на конференции или заседания от общ или конкретен характер (включително цялостния принос при съвместно 
организиране на такива мероприятия с трети лица и разходите, свързани с организирането от подизпълнител).

Те покриват и всички разходи, направени по време на организирането на срещи между Европейския икономически и 
социален комитет и партньорите му (включително социално-икономически групи на интереси) от Европейския съюз и от 
трети държави.

Те покриват и разходите, направени вследствие: а) посещения на социално-професионални делегации в Европейския 
икономически и социален комитет и б) дейностите на Асоциацията на бившите членове на Комитета.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 250 000 EUR.

Позиция 2 5 4 4 — Разноски във връзка с организирането на работата на Консултативната комисия по 
индустриални промени (CCMI)

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

75 000 75 000 67 058,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на Консултативната комисия по индустриални 
промени (CCMI), с изключение на пътните разноски и надбавки на членовете на Европейския икономически и социален 
комитет и на делегатите на CCMI.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.



Позиция 2 5 4 6 — Разноски, произтичащи от задълженията на институцията във връзка с приеми и 
представителство

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

139 000 139 000 55 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със задълженията на институцията по отношение 
на приеми и представителство. 

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 2 5 4 8 — Устен превод

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

8 440 336 8 396 000 8 030 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услугите на устни преводачи (преводачи на свободна 
практика или осигурени от друга институция), ангажирани за Европейския икономически и социален комитет, включително 
техните хонорари, пътни разноски и дневни надбавки. 

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

ГЛАВА 2 6 — КОМУНИКАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Цифри

Дял Глава 
Статия 

Позиция
Бюджетен ред ФР Бюджет 2014

Бюджетни кредити 
2013

Резултат от 
изпълнението за 2012

2012/2014

2 6 Комуникация, публикации и придобиване на 
документация

2 6 0 Комуникация, информация и публикации

2 6 0 0 Комуникация 5.2 845 500 795 500 779 411,00 92,18 %

2 6 0 2 Публикации и рекламиране на публикации 5.2 503 000 503 000 441 584,00 87,79 %

2 6 0 4 Официален вестник 5.2 430 000 460 000 265 502,00 61,74 %

Статия 2 6 0 — Междинна сума 1 778 500 1 758 500 1 486 497,00 83,58 %

2 6 2 Придобиване на информация, документиране и 
архивиране

2 6 2 0 Изследвания, проучвания и изслушвания 5.2 155 000 155 000 193 991,00 125,16 %

2 6 2 2 Документация и библиотека 5.2 169 762 178 700 156 837,00 92,39 %

2 6 2 4 Архивиране и свързани дейности 5.2 42 250 42 250 44 089,00 104,35 %

Статия 2 6 2 — Междинна сума 367 012 375 950 394 917,00 107,60 %

Глава 2 6 — Общо 2 145 512 2 134 450 1 881 414,00 87,69 %



Статия 2 6 0 — Комуникация, информация и публикации

Позиция 2 6 0 0 — Комуникация

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

845 500 795 500 779 411,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на Европейския икономически и социален комитет за 
комуникация и информация, свързани с целите или дейностите на Комитета, дейностите по информиране на широката 
публика и социално-професионалните организации, медийното отразяване на конференции, конгреси и семинари или 
организирането и медийното отразяване на големи публични мероприятия, културни инициативи и всички разнообразни 
прояви на Комитета, включително на Наградата за организираното гражданско общество. Те покриват и всички свързани с 
тези събития материали, услуги, консумативи и доставки.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 1 000 EUR.

Позиция 2 6 0 2 — Публикации и рекламиране на публикации

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

503 000 503 000 441 584,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разноските на Европейския икономически и социален комитет за 
публикации във всякакви медии с цел рекламиране на публикации и обща информация.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 50 000 EUR.

Позиция 2 6 0 4 — Официален вестник

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

430 000 460 000 265 502,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по отпечатване на публикации в Официален вестник на 
Европейския съюз, както и разходите за изпращане и други свързани с това разноски.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 125 000 EUR.

Статия 2 6 2 — Придобиване на информация, документиране и архивиране

Позиция 2 6 2 0 — Изследвания, проучвания и изслушвания

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

155 000 155 000 193 991,00



Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по изслушване на експерти в специфични области и за 
изследвания, поверени по договор на външни експерти и изследователски институти.

Позиция 2 6 2 2 — Документация и библиотека

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

169 762 178 700 156 837,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— обогатяването и обновяването на фонда „Общи справочни материали“ и актуализацията на библиотечния фонд,

— абонамент  за вестници,  периодични издания,  информационни агенции,  за техните публикации и електронни емисии, 
включително разходи за авторски права за възпроизвеждане и разпространяване на горните в писмена или електронна 
форма и договори за услуги за преглед на печата и изрезки от вестници,

— абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания или  
съхраняване на оптически носители на статии от тези периодични издания,

— разходи,  свързани  с  използването  на  външни  документални  и  статистически  бази  данни,  с  изключение  на 
информационни материали и разходи за телекомуникации,

— разходи,  свързани  със  задължения,  поети  от  Европейския  икономически  и  социален  комитет  в  рамките  на 
международното и/или междуинституционалното сътрудничество,

— покупка или наем на специално оборудване, включително електрически, електронни и информационни материали и/или 
системи  за  библиотека,  документация,  медиатека,  както  и  външни  услуги  за  покупка,  разработване,  инсталиране,  
използване и поддръжка на това оборудване и системи,

— разходи  за  услуги,  свързани  с  дейностите  на  библиотеката,  и  по-специално  във  връзка  с  нейните  клиенти  (анкети,  
анализи), система за управление на качеството и т.н.,

— материали  и  дейности  по  подвързване  и  съхраняване  на  библиотечния  фонд,  документацията  и  материалите  на 
медиатеката,

— разходите,  включително  за  материали,  за  вътрешни  публикации  (брошури,  проучвания  и  т.н.)  и  комуникации  
(информационни писма, видеоклипове, CD-ROM и т.н.),

— закупуването на речници, глосари и други публикации, предназначени за езиковата служба.

Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 500 EUR.

Позиция 2 6 2 4 — Архивиране и свързани дейности

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

42 250 42 250 44 089,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— разноски за подвързване на Официален вестник на Европейския съюз и различни брошури,

— разходи за  външни  услуги по  архивиране,  включително  сортирането,  класирането  и прекласирането  в хранилищата,  
стойността на услугите по архивиране, закупуването и експлоатацията на архивни материали върху резервни носители 
(микрофилми,  дискове,  касети  и  т.н.),  както  и  закупуването,  наемането  и  поддържането  на  специални  материали 
(електронни,  електрически,  информационни)  и разноските за публикуването върху всякакви носители (брошури,  CD-
ROM и т.н.).



Размерът на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент се изчислява на 500 EUR.

ДЯЛ 10 — ДРУГИ РАЗХОДИ

Цифри

Дял Глава Бюджетен ред ФР Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013
Резултат от 

изпълнението за 2012

10 0 Провизии p.m. p.m. 0,—

10 1 Резерв за непредвидени разходи 5.2 p.m. p.m. 0,—

10 2 Резерв за обезпечаване придобиването на сгради 5.2 p.m. p.m. 0,—

Дял 10 — Общо p.m. p.m. 0,—

ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ 

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

Забележки

ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

ГЛАВА 10 2 — РЕЗЕРВ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО НА СГРАДИ

Цифри

Бюджет 2014 Бюджетни кредити 2013 Резултат от изпълнението за 2012

p.m. p.m. 0,—

1. S — Персонал

1.1. S 1 — Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет

Функционална група и степен Европейски икономически и социален комитет

2014 г. 2013 г.

Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности

Без категория 1 1

AD 16

AD 15 6 6

AD 14 21 1 19 1

AD 13 37 3 37 3

AD 12 38 40

AD 11 30 30

AD 10 20 3 20

AD 9 23 7 22 10



AD 8 33 29

AD 7 48 2 48 2

AD 6 48 1 48 1

AD 5 40 2 48 2

Общо AD 344 20 347 20

AST 11 5 5

AST 10 10 10

AST 9 12 1 13 1

AST 8 18 18

AST 7 43 1 43 1

AST 6 54 4 54 4

AST 5 47 4 47 4

AST 4 42 1 42 1

AST 3 61 3 61 3

AST 2 34 34

AST 1 15 1 18 1

Общо AST 341 15 345 15

Общо 685 35 692 35

Общ сбор 720 727


