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Всички суми в настоящия бюджет са изразени в евро, освен ако не е посочено 
друго.  

Всички приходи, предвидени в член 21,  параграфи 2 и 3 от Финансовия 
регламент, вписани в дялове 5 и 6 от приходната част на бюджета, могат да 
обусловят записването на допълнителни кредити в бюджетните редове, по 
които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани 
съответните приходи. 

Сумите по баланса се отнасят до всички отпуснати кредити, включително 
бюджетните кредити, допълнителните кредити и заделените приходи.
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БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2018  г.  

I. ВЪВЕДЕНИЕ  — УТВЪРДЕНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА 2018  г. 

Настоящото въведение има за цел да припомни контекста на новата бюджетна година с оглед на развитието на 
дейностите на Съда на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съдът“ или „институцията“), както и да открои 
приоритетите, които следват от това във връзка с бюджетната прогноза за 2018  г.  

След уводната глава глава II („Подробен анализ на бюджета“) описва точно и подробно различните фактори, 
които обосновават направените от институцията бюджетни искания, глава III посочва отделно паричните суми, 
които Комисията трябва да начисли на Съда през 2018  г., каквото е искането на Комисията, а глава IV  
предлага техническа корекция в структурата на бюджета. 

1. Привеждане в действие на скорошната реформа на структурата на съдебната система на Съюза 

През  2016  г. бяха почти изцяло осъществени първите две фази от реформата на структурата на съдебната 
система на Съюза, която е резултат от Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422  на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Протокол  № 3 относно статута на Съда на Европейския 
съюз  (ОВ L 341, 2015 г.,  стр. 14).  

Така на тържествените заседания, проведени на 13  април, на 8 юни и на 19  септември 2016  г., в рамките на 
първата фаза от тази реформа, която предвижда увеличаване на броя на съдиите в Общия съд на Европейския 
съюз с дванадесет души, в тази юрисдикция единадесет нови съдии встъпиха в длъжност. 

Втората фаза от реформата, която законодателните органи на Съюза съчетаха с частичното обновяване на 
състава на Общия съд на Европейския съюз през септември 2016  г., се изрази в закриването на Съда на 
публичната служба на Европейския съюз и прехвърлянето на правомощията му на Общия съд на Европейския 
съюз, считано от 1 септември 2016 г. 

Успоредно с това втората фаза от реформата предвижда назначаването на още седем съдии в Общия съд на 
Европейския съюз — бройка, която съответства на броя на „бившите“ съдии в Съда на публичната служба на 
Европейския съюз. Във връзка с това на тържественото заседание на 19  септември 2016  г.  бе приветствано 
встъпването в длъжност на още петима съдии в Общия съд на Европейския съюз.  

Процедурите, които трябва да доведат до назначаването на последните трима допълнителни съдии в рамките 
на първите две фази от реформата, към момента все още продължават.  

Третата фаза от реформата ще се проведе при частичното обновяване на състава на Общия съд на Евро 
пейския съюз  (наричан по-нататък „Общият съд“) през септември 2019  г. Тогава съдиите в тази юрисдикция 
ще се увеличат с още девет души, с което общият им брой ще стане  56,  или по двама съдии на държава 
членка. 

2. Тенденции в правораздавателната дейност на институцията  

2.1. Анализ на статистиките в края на финансовата  2016  година  

Особено важно е да се има предвид, че за разлика от останалите институции на Съюза, които могат 
да определят работното си натоварване или да дефинират отрицателни приоритети  (както например 
направи Комисията, като силно намали законодателната си дейност), или от други висши или върховни 
юрисдикции, за юрисдикциите, които формират Съда на Европейския съюз, е невъзможно да регулират 
броя на постъпващите пред тях дела. При все това те трябва да направят всичко възможно, за да 
осигурят необходимото високо качество при разглеждането на тези дела, и то в приемливи срокове.
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Годишният доклад за 2016 г. на Съда, пряко достъпен на интернет страницата на институцията (curia.europa.eu/ 
jcms/AnnualReport),  описва правораздавателната дейност на Съда, на Общия съд и на Съда на публичната 
служба през  2016 г.  

Годишният доклад съдържа и всички статистики, от които може да се придобие представа за обема на 
съдебната дейност, както и за броя приключени дела и продължителността на производствата пред юрисдик 
циите.  

Анализът на тези статистически данни показва, че изминалата година бе белязана от дейност на много 
високи обороти. Общият брой на образуваните дела пред трите юрисдикции през 2016  г. (1 604  дела) е 
малко по-нисък от този през 2015 г. (1 711), а броят на приключените дела през  2016  г., които също са по- 
малко спрямо  2015 г.,  остава висок (1 628 дела).  

Със  704  приключени дела Съдът е свършил през 2016  г. повече дела от образуваните за същия период  (692 
дела), а Съдът на публичната служба е свършил 169  дела, преди да бъде закрит на 31  август  2016  г. и делата в 
областта на публичната служба да бъдат прехвърлени на Общия съд.  

Що се отнася до Общия съд, независимо от извършеното през септември частично обновяване на състава му 
на всеки три години (6 съдии са напуснали и са заменени от нови членове на институцията) и от реоргани 
зацията на юрисдикцията вследствие от постъпването на допълнителните съдии в контекста на първата и 
втората фаза от реформата на тази юрисдикция, през 2016  г. той свърши общо  755  дела  — резултат, който 
се нарежда сред трите най-добри на юрисдикцията от нейното създаване.  

Важна тенденция за изминалата година е скъсяването на средната продължителност на производствата пред 
Съда и Общия съд. През 2016 г. за преюдициалните дела пред Съда тя е 15  месеца и е най-кратката средна 
продължителност за този вид дела, регистрирана от повече от тридесет години. Интересно е най-вече да се 
отбележи особено големият брой дела през тази година, разгледани по реда на бързото или на спешното 
преюдициално производство (СПП). Колкото до жалбите пред Съда, същественото намаляване на времето 
за тяхното разглеждане — 12,9 месеца (срещу 14  месеца през 2015  г.), най-кратката средна продължителност, 
изобщо отчитана от създаването на Общия съд — до голяма степен се дължи на възприетия от Съда през 
2016  г. начин на опростено разглеждане на жалбите в следните области: достъп до документи, обществени 
поръчки и интелектуална и индустриална собственост. Общата средна продължителност на производствата 
пред тази инстанция е 14,7  месеца. 

При Общия съд динамиката в скъсяването на продължителността на производствата, наблюдавана от 2013  г. 
насам, отново се потвърждава, с обща средна продължителност от 18,7  месеца през 2016  г., или спад от 1,9 
месеца спрямо 2015 г. и от 8,2 месеца спрямо 2013  г.  

Видно от таблицата по-долу, тенденциите при правораздавателната дейност през периода  2007—2016 г. 
категорично потвърждават ясната тенденция нагоре, която впрочем свидетелства за доверието на нацио 
налните юрисдикции и на правните субекти към юрисдикциите на Съюза. 

2007  г. 2016 г.  Изменение 2007—2016 г. 
(%)  

Образувани дела  1 260 1 604 27,3 

Приключени дела  1 117 1 628 45,7 

Особено заслужава да се подчертаят още по-голямото нарастване на броя на приключените дела (+ 46 %), 
както и тенденцията за съкращаване на продължителността на производствата, защото те са  обективно 
доказателство за непрестанните усилия в посока производителност, положени от юрисдикциите с 
подкрепата на службите с подпомагащи функции — усилия, описани в точка  3. 

2.2. Очаквано развитие през 2017 г. и 2018 г.  

За 2017  г. и 2018 г. следва да се очаква увеличаване на годишния брой дела, приключени от Общия съд, 
щом реформата на юрисдикцията породи пълното си действие, като даде възможност на тази юрисдикция по- 
бързо да намали големия брой висящи дела.

BG 29.6.2017  г. Проектобюджет  2018  г. IV/3



 

В дейността на Съда няма как да не се усети ефектът от промените в обема на съдебните спорове и от 
производителността на Общия съд, по-специално поради нарастването на броя на жалбите, който от 2017 г. 
нататък ще включва жалбите срещу решенията в областта на публичната служба, които ще бъдат постановени 
от Общия съд като първа съдебна инстанция; трябва да се припомни, че се обжалват средно около  25 % от 
решенията на Общия съд. В допълнение, следва да се очаква тенденцията за повишаване на броя на преюди 
циалните запитвания, по-специално в сферата на убежището и на имиграцията, да се запази. 

Без никакво съмнение това развитие е особено предизвикателство за всички служби с подпомагащи 
функции, и по-специално за езиковите служби, предвид постигнатите от тях равнища на производителност 
и на сериозните съкращения в тях на персонал, извършени в приложение на Междуинституционалното спора 
зумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудни 
чеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление (AII ( 1 )), което обаче не отчита специ 
фичния контекст за Съда. 

3. Значимост на постигнатата подобрена ефективност 

Отделно от законодателните решения, взети с оглед на решаването на проблема с увеличаването на 
обема на съдебната си дейност, от няколко години насам Съдът — както на равнище юрисдикция, така 
и на равнище служби с подпомагащи функции  — проучва всички начини, по които може да постигне в 
най-голяма степен императивните цели за качество и бързина при разглеждането на делата. 

Освен това, а и за да бъдат разбрани по-добре предизвикателствата, които се поставят, и произти 
чащите от това насоки за 2018 г.,  е важно да се имат предвид извършените реформи на методите на 
работа и обхватът на постигнатия напредък от гледна точка на ефикасност.  

3.1. Действия на юрисдикциите и съдебните секретариати  

Много същественото увеличение на производителността на юрисдикциите, припомнено по-горе, е плод главно 
на следните действия:  

— Подобряване на нормативната рамка 

Дейността на Съда се осъществява в много строга нормативна рамка, която трябва да гарантира доброто 
правораздаване и равното третиране на всички участници в производството, като  преработването на 
процедурните правилници на юрисдикциите  (което подлежи на одобрение от Съвета) предоставя 
ценна възможност да се постигне по-висока ефективност при обработването на делата.  

През последните години всяка от юрисдикциите прие нов процедурен правилник: най-напред  Съдът през 
2012  г., след това Съдът на публичната служба  през 2014  г. и накрая, през 2015  г., Общият съд.  

Наред с необходимостта процесуалните правила да бъдат съобразени с положението, що се отнася до 
съдебните дела, които понастоящем биват образувани пред юрисдикциите, една от основните цели на 
тези нормативни промени е да насърчи интензивното използване на различните процесуални инструменти, 
за да се ускори обработването на някои дела, спазвайки изискванията за справедлив процес. 

— Методи и инструменти за работа на юрисдикциите и на съдебните секретариати  

Увеличаването на броя на съдебните дела също така наложи вземането на някои организационни мерки, и 
по-специално:  

а) промени с цел да се рационализира работата  в рамките на юрисдикциите, например що се отнася до 
формирането на съдебните състави или до правилата за разпределяне на делата,
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б) мерки, свързани с оценката на резултатите, с определянето на цели и проследяването на делата, в 
частност благодарение на информационни инструменти с по-голяма производителност, 

в) съществен прогрес при дигитализацията  на документооборота, присъщ на правораздавателната 
дейност, като дигитализацията на документооборота, който  „предхожда“ съдебните актове, бе 
първият приоритет. Приложението  e-Curia представлява много голям напредък в обмена на 
документи със страните, без който секретариатите на юрисдикциите нямаше да могат да се справят с 
предизвикателството, което представлява същественото увеличение на образуваните дела. През 2016 г. е 
имало действащи над 3 500 регистрации за достъп и всички държави членки са използвали приложе 
нието; подадените през e-Curia документи достигат  77 % срещу  38 % през 2012  г. Същевременно диги 
тализацията на документооборота, който „следва във времето“ съдебните актове, а именно, свър 
заният с разпространението на съдебната практика на Съда, бе извършена със заместването на стария 
сборник, издаван на хартия, с електронен сборник със съдебна практика. 

3.2. Действия на равнище служби с подпомагащи функции  

В параграфите по-долу ще бъдат подчертани основните насоки на действие с цел да се повиши още повече 
ефикасността в службите с подпомагащи функции. 

3.2.1. Строг контрол във връзка с изискванията за постигане на пълно езиково многообразие 

Езиковият режим на Съда се характеризира с това, че всеки от официалните езици на Съюза може да 
бъде език на производството  ( 1 ). Пълното езиково многообразие трябва да бъде зачитано с оглед на 
комуникацията със страните на езика на производството, а и за да се гарантира разпространението на 
съдебната практика във всяка от държавите членки.  

Това изискване на практика се изразява в задължението за Съда да управлява до  552  езикови комбинации, 
което прави посочения режим един от най-рестриктивните сред институциите на Съюза. За да отговори на 
това изискване, институцията се стреми — водена от грижата за непрекъсната рационализация  — да намери 
правилния баланс между вътрешни и външни ресурси, отчитайки следните две особености на правораздава 
телната дейност:  

— поверителност: известен брой документи са строго поверителни, като например проекторешенията, които 
трябва да се преведат писмено още преди решението да бъде обявено;  

— изискване за качество: спецификата на третираните от Съда документи и правните им последици 
изискват особена бдителност, що се отнася до опасностите от грешки при писмения превод. Такива 
грешки могат не само да застрашат сериозно правната сигурност, но и да имат съществено финансово 
отражение с оглед на исковете и последващите поправки, до които биха довели. Такава бдителност трябва 
да се проявява и по отношение на документите, въз основа на които се образува производство, като 
например преюдициалните запитвания. В този контекст грешката при писмения превод би могла да 
доведе до погрешно разбиране от страна на държавите членки,  на които се изпраща преводът, и 
съответно да окаже влияние върху съдържанието на становищата, представяни пред Съда. По тази 
причина в служба „Писмени преводи“ на Съда работят юрист-лингвисти — лица, които са завършили 
висше юридическо образование. Много високото качество на преводите им почива на много тясно сътруд 
ничество с юрисдикциите с оглед на решаването на сложни въпроси по сравнително право. Юрист- 
лингвистите също така имат първостепенна роля в задължителния процес по контрол на качеството на 
писмените преводи, извършени от сътрудници на свободна практика.  

Тези изисквания, съчетани с увеличаването на съдебните дела, лесно изясняват защо целта за подобряване на 
ефективността в езиковата област от дълго време насам е абсолютен приоритет — на първо място, за да се 
избегне „затлачване“, което забавя разглеждането на делата от юрисдикциите.
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( 1 ) Няма юрисдикция — нито национална, нито международна — на която да се налага да провежда производствата пред 
нея на толкова голям брой различни езици.



 

Ето защо във връзка с писмения превод юрисдикциите взеха редица мерки, водещи до икономии, като 
например, наред с останалото, избирателното публикуване на съдебната практика, изготвянето на резюмета на 
преюдициални запитвания, съкращаването на дължината на заключенията на генералните адвокати, публику 
ването с откъси на някои особено дълги съдебни актове и изоставянето на хронологичните и тематичните 
таблици от стария сборник, издаван на хартия. Ако не бяха взети тези мерки, страниците за писмен превод 
през  2016  г. (малко над 1,1 милиона страници) щяха да надхвърлят  1 555 000  страници. Така са спестени 
значителен брой длъжности на юрист-лингвисти (около  280  бройки), които в противен случай би се 
наложило да бъдат създадени.  

Същевременно, и пак във връзка с писмения превод, предоставянето на разположение на инструменти от 
областта на информационните технологии с все по-голяма производителност  е от основополагащо 
значение, по-специално във връзка с предварителната обработка на документи  и с подпомагания от 
компютър писмен превод (програми, използвани от езиковите служби на институциите на Съюза). Освен 
това  укрепването на капацитета, що се отнася до управлението на терминологичната работа, също прави 
възможно извършваните проучвания да станат рентабилни и да бъдат централизирани, за да се насърчи 
системното им използване. Всички тези усилия, съчетани с по-интензивното възлагане на работа на външни 
изпълнители, дадоха много добри резултати, тъй като през 2016  г. бе отчетено увеличаване на производител 
ността при страниците за писмен превод с 4 %.  

В същата насока, и що се отнася до устния превод, взетите от юрисдикциите процесуални и организационни 
мерки във връзка със съдебните заседания за изслушване на устните състезания позволиха да се намалят 
нуждите от устен превод. 

3.2.2. Намаляване на относителната тежест на хоризонталните служби  

В ситуацията на много силно нарастване на обема на съдебната дейност е крайно необходимо работният 
капацитет както на кабинетите на членовете на институцията, така и на службите, съвсем тясно свързани с 
тази дейност, да бъде укрепен или поне запазен. Ето защо е важно т.нар. хоризонтални служби  (личен състав, 
финанси, информационни технологии, логистика, сграден фонд и пр.) да бъдат организирани по възможно 
най-ефективния начин. Така относителната тежест на посочените служби се промени от 16,5 % от целия 
щат през 2007 г. до само 14,5 % в края на 2016  г. — процент, който е много положителен в сравнение с 
този на другите институции.  

Оказва се обаче, че понастоящем размерът на хоризонталните служби е сведен до минимум, и то при 
положение че тези служби работят на пълни обороти, по-специално за да бъдат използвани в максимална 
степен щатните бройки, предоставени на институцията (като се увеличат броят и скоростта на процедурите по 
назначаване, включително с цел да се реши възможно най-добре въпросът с отсъствията поради болест или 
отпуск за бременност и раждане/за отглеждане на дете/по семейни причини или отпуск по лични причини), и 
юрисдикциите да имат на разположение необходимата поддръжка на инфраструктурата. 

3.2.3. Политика във връзка със сградите ( 1 ) 

Подобно на повечето институции Съдът бе насочен да следва политика на придобиване, която, както показа 
Сметната палата в своя специален доклад № 2/2007,  има значително повече предимства  от политиката на 
наемане  (главно поради това че строителните разходи на институциите са освободени от ДДС, но и поради 
факта че правителството на Великото херцогство Люксембург предостави безвъзмездно парцел). 

3.2.4. Междуинституционално сътрудничество и сътрудничество с властите на Великото херцогство 
Люксембург  

За институция с големината на Съда междуинституционалното сътрудничество винаги е било съществен 
източник на икономии  и то се използва във всички области, в които е възможно. Това по-специално се 
отнася до следните области:  

— езиковата област (по-специално за разработването на инструменти на междуинституционално равнище в 
областта на информационните технологии (IT), свързани с терминологията или с помощта при писмения 
превод),  

— областта на информационните технологии (обществените поръчки и споразумения на междуинститу 
ционално равнище представляват близо 95 % от разходите за хардуер и за телефония и над 35 % от 
разходите за услуги; инфраструктурата на няколко големи използвани от Съда приложения е в 
Комисията или в Съвета),
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( 1 ) Заявените от Съда бюджетни кредити се вписват в ясно определена многогодишна перспектива, описана по-подробно в 
доклада за свързаните със сгради инвестиции през периода 2016—2021 г.



 

— областта на управление на персонала и финансите  (чрез междуинституционални приложения като  NAP, 
Sysper2, SAP или сътрудничеството с EPSO и PMO),  

— и областта на публикациите  (чрез Службата за публикации). 

Аналогично, що се отнася до сградите, наред с редовното сътрудничество с OIL (обществени поръчки на 
междуинституционално равнище за енергия, застраховки, техническа помощ…) всички големи строителни 
проекти и проекти за обновяване са осъществени в тясно сътрудничество с Великото херцогство Люксембург, 
довело до значителни икономии от гледна точка на финансиране и на персонал. 

3.2.5. Значимост на постигнатата подобрена ефективност  

С помощта на всички взети от Съда организационни мерки и мерки за модернизация, и по-конкретно на 
припомнените в точки 3.2.1—3.2.4 по-горе, бяха постигнати много големи подобрения на ефективността от 
гледна точка както на длъжности, така и на бюджетни кредити.  

а) Подобрения на ефективността от гледна точка на длъжности  

Мащабът на подобренията на ефективността от гледна точка на длъжности, постигнати през 
периода  2007—2016 г.,  може да се измери обективно като процентът на увеличение на приключените 
дела  (+ 46 %) се съпостави с процента на нарастване на щата на службите с подпомагащи функции, 
което е извънредно ограничено през същия период  (+ 3,5 %, ако се има предвид разширяването с Хърва 
тия  ( 1 ), и + 0,1 % без това разширяване). 

Благодарение на вече описаните разнородни организационни мерки и мерки за модернизация  бе спестено 
разкриването на над 300 щатни бройки, или близо от 15 % от щатното разписание за 2016  г., и то, както бе 
посочено по-горе, основно в езиковите служби, но и в хоризонталните служби.  

Накрая, следва да се припомни, че много високият процент заети длъжности (който остава близо 98 %) е 
релевантен показател за много интензивното използване на длъжностите, предоставени на Съда от бюджетния 
орган.  

б) Икономии от гледна точка на бюджетни кредити  

Сборът от всички горепосочени икономии от гледна точка на длъжности се изразява в много съществено 
намаляване на бюджетните кредити, в размер на около  40  милиона евро годишно, или близо 10 % от бюджета 
за 2016  г. Към това се добавят икономиите, свързани с политиката за придобиване на сгради,  и икономиите 
вследствие на напредъка при дигитализацията на документооборота  (намаление на потреблението на хартия, 
на разходите за пощенски услуги и на разходите за издаване и разпространение на сборника със съдебна 
практика). 

4. Бюджетни насоки при бюджетната прогноза за  2018  г.  

Както през предходните години, бюджетът на институцията бе изготвен с цел да бъдат взети предвид препо 
ръките за бюджетна дисциплина, направени от бюджетния орган  ( 2 ) и от Комисията  ( 3 ). 

Съдът, отчитайки сложната обстановка в момента и съобразявайки се с препоръките на Комисията за 
бюджетна дисциплина, не отправя искания за разкриването на щатни бройки. Ето защо, а и за да бъде 
в състояние да се справи с новите нужди, Съдът смята да продължи усилията си за реорганизация и търсене на 
ефикасност, и иска да бъдат направени някои целеви промени за определени длъжности.
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( 1 ) От  2007 г. до 2016  г. щатът с подпомагащи функции (без кабинетите и съдебните секретариати) се увеличи от 1 352 на 
1 400 души, включително щатът, получен за разширяването с Хърватия, и предвид закриването на щатни бройки, което 
се прави от 2013  г. насам. 

( 2 ) Вж. заключения на Съвета от 21  февруари  2017 година относно насоките за бюджета за 2018 г. 
( 3 ) Писмо на заместник-председателя г-жа Георгиева от 21 декември 2016 г., изпратено на отделните институции.



 

Що се отнася до закриването на длъжности, през периода  2013—2017  г. Съдът изпълни възложената му 
задача да намали с 5 % наличния щат към 1 януари 2013  г. В резултат през съответния период бяха закрити 
общо  98  щатни длъжности, като бе поета грижата изцяло да се запазят предоставените на кабинетите на 
юрисдикциите ресурси — нещо, което неизбежно наложи по-дълбоки съкращения в останалите служби  (пер 
соналът на които през посочения период бе намален с 6,5 %),  и в частност доведе до съществено снижаване на 
капацитета за писмен превод.  

Съдът изготви бюджетната си прогноза за 2018  г., като взе предвид следните императиви и 
приоритети:  

— да се съобрази със задълженията, наложени на всички институции на Съюза (във връзка с корекции 
на заплати), и с някои специфични за Съда  (разходи, свързани с обновяванията на състава на 
юрисдикциите),  

— да утвърди важен проект за оптимално използване на услугите на писмени преводачи на свободна 
практика, което ще позволи на Съда, наред с останалото, да гарантира, че безпроблемното 
осъществяване на съдебната му дейност няма да бъде поставено в опасност от „затлачване“ в 
езиковата област, и допълнително да се възползва от многоезичната и мултикултурна среда в 
рамките на Съюза, както и от представените в него правни системи, 

— да спазва одобрените от двете институции, формиращи бюджетния орган, график и бюджет за 
петото разширяване на сградите на Съда, както и да пристъпи към обновяване на механизмите за 
сигурност на сградната инфраструктура на институцията.  

В точки  4.1 и 4.2 по-долу са описани съответните бюджетни последици. 

4.1. Изпълнение на задълженията, които се отнасят за всички институции на Съюза или пък са 
специфични за Съда  

Както през предходните години, съобщените от Комисията хипотези на корекция на възнагражденията  (вж. 
точка  1.2 от глава II) и прилагането на разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на Съюза (по- 
специално що се отнася до преминаването в по-горна стъпка и до повишаването) са  първият фактор на 
изменение на разходите по дял 1 за членовете на институцията и за персонала  (6,1  милиона евро).  

Що се отнася до измененията, свързани с обновяванията на състава на юрисдикциите, възприетите хипотези 
на обновяване водят до общо увеличение на бюджетните кредити с 0,7  милиона евро.  

Ефектът от тези фактори води до увеличаване на разходите  за членовете на институцията и за персонала 
през  2018  г. с 6,8 милиона евро от общото нарастване с близо 7,7  милиона евро на разходите за заплати и на 
разходите, свързани с членовете на институцията. 

4.2. Приоритети, утвърдени от Съда за 2018  г.  

4.2.1. Оптимално използване на услугите на писмени преводачи на свободна практика  

От дълги години увеличаването на обема на правораздавателната дейност е голямо предизвикателство за 
служба  „Писмени преводи“ — служба, която имаше особено голяма роля в процеса по съкращаване на 
щатни бройки  (от началото на този процес през 2013  г. генерална дирекция „Писмени преводи“ закри 60 
щатни бройки, което представлява около 60 % от обема на поисканото от Съда съкращаване на щатни 
бройки между 2013 г. и 2017 г.).  Предвид многоезичната и мултикултурна среда в рамките на Съюза, както 
и разнообразието на представените в него правни системи, със самото изпълнение на възложената си функция 
служба  „Писмени преводи“ допринася за осигуряването на равно третиране на правните субекти  (достъп до 
съда на Съюза), за безпроблемното провеждане на производствата  (навременен превод на процесуалните 
доказателства, като всеки евентуален пропуск в тази насока би могъл да доведе до съществено „затлачване“ 
при обработването на делата) и за запознаването на гражданите с практиката на Съда. 

При изпълнението на тези си задачи генерална дирекция „Писмени преводи“ трябва да следи за осигуряването 
на възможно най-доброто качество на преведените документи на всеки стадий от производството.
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За 2018  г. институцията очаква страниците за превод съществено да се увеличат по-специално поради факта че 
реформата на Общия съд ще направи правораздавателната му дейност по-интензивна. Във връзка с това следва 
да се оптимизира използването на външни сътрудници за писмения превод на някои видове документи.  

Така през  2016  г. служба „Писмени преводи“ стартира инициатива, която има за цел както да разшири кръга 
на потенциалните външни сътрудници, така и да подобри качеството на техните услуги. Посочената 
инициатива ще се разгърне през 2017 г. и ще засегне всички 23  езикови отдела на тази генерална дирекция.  

Този проект, който е от решаващо значение за бъдещето на юридическия писмен превод и за самата 
институция с оглед на факта, че многоезичието е въплътено във всички аспекти на съдебната ѝ дейност, 
налага да бъдат направени инвестициите, необходими както за търсенето на такива сътрудници и за 
развиването на наличните умения в тясно сътрудничество с компетентните органи на държавите членки, 
така и за създаването на обезопасена информационна среда за обмен и достъп на външните сътрудници до 
някои вътрешни приложения.  

При това положение с оглед на невъзможността капацитетът на служба  „Писмени преводи“ да бъде увеличен с 
разкриването на щатни бройки, и то в контекст на непрестанно нарастване на работното натоварване на тази 
служба, е абсолютно необходимо да продължи увеличаването на бюджетните кредити за външни услуги за 
писмен превод и за командировки, както и да се предвидят специални разходи в областта на инфор 
мационните технологии (общо 1,9 милиона евро, детайли за които са изложени в глава II). 

4.2.2. Проект за пето разширяване на сградите на Съда и дейности по обновяване на механизмите за 
сигурност на сградната инфраструктура на институцията  

Към края на финансовата 2016 година повечето сгради на институцията вече са в процес на придобиване 
(около  80 % от заетата площ), като само една сграда все още е под наем. Проектът за пето разширяване на 
сградите на Съда, получил одобрение от бюджетния орган  ( 1 ), ще даде възможност тази последна наета сграда 
да бъде освободена и целият персонал на Съда да бъде събран само на едно място през 2019  г. Икономията от 
около  100  милиона евро, която ще бъде постигната през 25-годишния период на амортизация на това пето 
разширяване в сравнение с продължаването на политиката на наемане, ясно онагледява ползата от следваната 
политика на придобиване.  

В съответствие с финансовите прогнози, представени при предаването на този проект на двете институции, 
формиращи бюджетния орган, продължаването през 2018  г. на започналите през 2016  г. дейности по проекта 
за пето разширяване налага да се увеличат бюджетните кредити по няколко позиции от бюджета на Съда 
(2,8 милиона евро общо, подробности са изложени в точка  3.3  от глава II).  

Задълбоченият преглед на системите за сигурност на Съда, извършен в рамките на експертно заключение на 
полицейски сили на държава членка, които са специализирани в анализа на риск от тероризъм, разкри също и 
необходимостта да бъдат направени значителни инвестиции в сградна инфраструктура  (наред с останалото, 
промяна в достъпа до сградите на институцията, което включва изграждането на инфраструктура за контрол за 
достъп извън сградата („extra muros“), защита на цялото пространство около сградния комплекс на Съда, 
защита на остъклените площи). Предвид мащаба на посочените дейности, на свързаните с тях технически и 
архитектурни изисквания, както и на необходимите разрешения, тези инвестиции следва да бъдат планирани в 
тясно сътрудничество с люксембургските власти и, преди да започнат, през следващите месеци ще бъдат 
предмет на процедура по уведомяване на двете институции, формиращи бюджетния орган, съгласно член 
203  от Финансовия регламент.  

Към момента на изготвяне на настоящата бюджетна прогноза крайният размер на инвестициите, които трябва 
да бъдат направени, както и начинът на тяхното финансиране, са в процес на уточняване и обсъждане с 
властите на Великото херцогство Люксембург.  

Още за бюджетната 2018 година обаче трябва обаче да бъдат предвидени бюджетни кредити за някои 
бюджетни редове, за да се покрият първите разходи за проекта за обезопасяване на сградната инфраструктура 
на Съда  (общо 1,3 милиона евро, детайли за които са изложени в глава II).
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( 1 ) След предаването на проекта, направено в съответствие с разпоредбите на член 203, параграф 5 от Финансовия 
регламент, през юли 2011  г. Съдът получи одобрението на Съвета и предварителното съгласие на Европейския 
парламент. Окончателното съгласие на Парламента бе потвърдено на 1 април 2015 г.



 

5. Обобщение на измененията на бюджетните кредити в бюджетната прогноза ЗА 2018  г.  

Таблицата по-долу обобщава измененията на бюджетните кредити в бюджетната прогноза на Съда за 2018 г. в 
сравнение с тази за 2017 г. и излага подробности за бюджетното отражение на императивите и приоритетите, 
описани в точка 4.  

Бюджетна прогноза за 2018 г.  

(в евро)  

Общо бюджет за 2017 г. 399 344 000  

Разходи, свързани с членовете на институцията  1 213 000 0,30 %  

Разходи, свързани с възнагражденията на персонала 6 488 500 1,62 %  

Приоритети на институцията за  2018  г. 6 037 601 1,52 %  

— Приоритет „Оптимално използване на услугите на писмени преводачи на 
свободна практика“ 

1 943 000 0,49 %  

— Приоритет „Проект за пето разширяване на сградите на Съда и дейности 
по обновяване на механизмите за сигурност на сградната инфраструктура 
на институцията“  

4 094 601 1,03 %  

Разходи, които не са за възнаграждения  (отделно от приоритетите на инсти 
туцията за 2018 г.) 

216 899 0,05 %  

Общо изменения 13 956 000 3,49 %  

Общ размер на бюджета за 2018 г. 413 300 000  

Важно е да се подчертае, че над половината от увеличението на бюджета за 2018  г. в сравнение с 2017  г. 
(1,92 % от 3,49 %, или 55 % от общото увеличение) в по-голямата си част е следствие от корекции на 
заплатите и на други фактори, върху които институцията няма никакво влияние. 

II. ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТА  

1. Работни хипотези, приети за 2018 Г.  

Прогнозните разходи са определени предвид указанията, съобщени от Комисията на другите институции на 
23 ноември  2016 г.,  за да бъдат бюджетните прогнози за 2018  г. представени въз основа на съгласувани и 
хармонизирани процедури. 

1.1. Общо равнище на цените  

Комисията счита ориентировъчно, че общото равнище на цените в Люксембург ще нарасне средно с около 
1,9 % през  2018 г. 

1.2. Равнище на корекция на възнагражденията  (бюджетни кредити по глави 1 0, 1 2 и 1 4)  

Прогнозираните корекции на възнагражденията, предложени от Комисията, са в размер на + 1,8 % годишно за 
година на корекция 2017 (12-месечно отражение върху бюджета за 2018  г.) и + 2 % годишно за година на 
корекция  2018 (6-месечно отражение върху бюджета за 2018  г.).
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2. Промяна в щата  

Както вече бе припомнено в глава I, Съдът, като отчита сложната обстановка в момента и се съобразява с 
препоръките на Комисията за бюджетна дисциплина, не отправя искания за щатни бройки. За да бъде в 
състояние обаче да се справи с новите нужди, през 2018  г. Съдът възнамерява да продължи усилията си за 
реорганизация и търсене на ефикасност, и иска да бъдат направени някои целеви промени за определени 
длъжности.  

Тези целеви промени последователно са разгледани в точки  2.2—2.4  по-долу след прегледа в точка  2.1 на 
промените, планирани в рамките на политиката по повишаване. 

2.1. Финансова преоценка на постоянни длъжности в рамките на политиката по повишаване в 
длъжност  

2.1.1. Финансови преоценки, за да се осигури наличието на свободни длъжности в съответствие с член 6, 
параграф  2 от Правилника за длъжностните лица  ( 1 ) 

Член  6, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица гарантира, че за всяка институция свободните 
длъжности във всяка степен от 1 януари на бюджетната година са достатъчни, за да се осигури повишаването 
в длъжност на длъжностните лица съгласно процентите в Правилника (вж. приложение 1, таблица Б и член 9 
от приложение  XIII),  които са определени за всяка от степените и които се прилагат към броя на активно 
заетите към 1 януари от предходната година длъжностни лица с по-ниска степен.  

С оглед на прилагането на цитираната норма от Правилника следва да се извършат следните финансови 
преоценки: 

14 AD 10 в AD 11, 45 AD 9 в AD 10, 33 AD 8 в AD 9, 11 AD 7 в AD 8, 2 AST 10  в AST 11, 4 AST 8 в AST 9, 
23 AST 5 в AST 6 и 34 AST 4 в AST 5.  

Трябва да се подчертае, че разпоредбите на Правилника, които водят до забавянето на някои кариери и са 
въведени при преработването на Правилника за длъжностните лица с Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013  от 
22 октомври  2013 г.,  са надлежно отчетени в рамките на изложеното по-долу искане за финансови преоценки. 

Бюджетното отражение на тези финансови преоценки е 785 000 EUR.  

Припомня се, че посочените по-горе разпоредби на Правилника гарантират определено равнище на наличност 
на длъжности, но по никакъв начин не налагат да се прави съответното повишаване. Повишени могат да 
бъдат само длъжностните лица, които имат достатъчно заслуги. 

2.1.2. Финансова преоценка на три постоянни длъжности от степен  AD 14  в степен  AD 15  

За да се осигури кариерният растеж на длъжностните лица, заемащи длъжността  „директор“ със степен AD 14, 
а и за да може на тази длъжност да бъдат длъжностни лица, които вече имат степен AD 15,  следва да се 
извърши финансова преоценка на три постоянни длъжности от степен AD 14  в степен AD 15.  

Бюджетното отражение на тези финансови преоценки е 32 000 EUR. 

2.2. Финансова преоценка на постоянни длъжности в службите  

Съдът следва  целенасочена политика на реорганизация, като отчита факта, че някои задачи или занятия се 
усложняват във все по-голяма степен и изискват персонал с доста по-висока квалификация. Тази политика е 
още по-необходима през период на голямо работно натоварване, понеже именно служителите с такава квали 
фикация най-добре могат да участват в разработването на нови методи или на по-производителни инструменти 
от областта на информационните технологии, които ще осигурят по-високата производителност в бъдеще. 
Неразделна част от посочената политика, която до настоящия момент бе широко подкрепяна от 
бюджетния орган, са някои целеви финансови преоценки,  които освен това представляват малка тежест за 
бюджета.
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( 1 ) Съгласно член 6, параграф  2 от Правилника за длъжностните лица, приложим от 1 януари 2014 г.: „Без да се засяга 
принципът на повишаване въз основа на заслугите, установен в член 45, това разписание гарантира, че към 1 януари на 
всяка година за всяка институция броят на свободните длъжности във всяка степен от щатното разписание съот 
ветства на броя на активно заетите длъжностни лица на по-ниската степен към 1 януари на предходната година, 
умножен по стойностите, посочени в приложение I, раздел Б за тази степен. Тези стойности се прилагат на 
петгодишна усреднена основа, считано от  1 януари 2014 г.“.



 

Тези финансови преоценки също така позволяват да се ускорят назначенията, използвайки по най-добрия 
начин списъците от конкурсите на EPSO,  които са организирани за по-висока степен (AST 3 или AD 7) 
именно за да се отчетат промените при професиите и квалификациите.  

Накрая, в някои случаи те улесняват и използването на списъците с длъжностни лица, успешно преминали 
обученията, които са организирани в рамките на процедурата по сертифициране, предвидена в член 45а от 
Правилника за длъжностните лица.  

Поисканите за тази цел финансови преоценки в бюджета за 2018  г. са  7 и засягат следните служби:  

— Дирекция  „Сграден фонд“: финансовата преоценка на 2 длъжности  AST 3 в 2 длъжности  AD 5 в отдел 
„Facility management“ ще даде възможност, от една страна, да се увеличи капацитетът за проектиране, що 
се отнася до управлението на обществените поръчки и ресурсите  (бюджет, персонал, помещения и пр.) в 
условията на прогресивно нарастване на площта на сградите, които трябва да бъдат стопанисвани, а оттук 
и на работното натоварване на въпросния отдел. От друга страна, тази финансова преоценка също така ще 
даде по-силен тласък за решаването на задачите за проектиране, свързани с проактивното управление на 
енергията, с екологичното управление, както и с подкрепата при обновяването на механизма за сигурност 
на цялата институция.  

— Дирекция  „Протокол и посещения“: финансова преоценка на 1 длъжност AST 3 в 1 длъжност AD 5 в 
отдел  „Посещения“, за да може на семинарите да се придаде известна добавена стойност от гледна точка 
на контакти с различните заинтересовани групи в тази сфера и с юридическите среди,  както и във връзка с 
изготвянето на програми.  

— Генерална дирекция „Писмени преводи“: финансова преоценка на 1 длъжност AST 1 в 1 длъжност AST 3, 
за да бъде назначен втори главен асистент във френския езиков отдел. Единственият към момента главен 
асистент все по-трудно успява да изпълни всички възложени му задачи, а именно, да ръководи звеното в 
отдела, на което са възложени множество задачи по подпомагане на началника на отдела и на заместник- 
началниците на отдела, както и да управлява секретариата на отдела, състоящ се от 7 длъжностни лица: 2 
AST  и 5 AST/SC.  

— Дирекция  „Изследвания и документация“: целта на финансовата преоценка на 3 длъжности  AD 5 в AD 7 е 
да могат да бъдат назначени висококвалифицирани юристи. Дирекцията има изключителна нужда от такива 
служители. Идеята е на тях да бъдат възложени, под ръководството на началник на отдел, особени отго 
ворности по осъществяване на координация между различните отдели и контрол на качеството в някои 
сфери на дейност на дирекцията, за да се гарантира, че методите на работа и стандартите за качество в 
отделите са еднородни.  

Бюджетното отражение от всички тези преобразувания е сведено до  127 000 EUR. 

2.3. Финансова преоценка на две временни длъжности  

На първо място, иска се да бъде направена финансова преоценка на една временна длъжност в кабинета на 
заместник-председателя на Общия съд.  

Следва да се припомни, че кабинетите на съдиите в Общия съд, включително на заместник-председателя, се 
състоят от по трима съдебни помощници и двама асистенти.  

В рамките на неотдавнашната реформа на Общия съд, през 2016  г. този съд реши да възложи на заместник- 
председателя допълнителна функция, а именно, да разработи платформа за многоотраслов правен анализ, за да 
се повишат съгласуваността и качеството на практиката на Общия съд. В тази насока след неколкомесечно 
изпълнение на споменатата нова функция на заместник-председателя се оказва, че за успешното ѝ осъщест 
вяване е необходимо капацитетът за юридическа работа в рамките на кабинета на заместник-председателя да 
бъде укрепен.  

Ето защо се иска позицията на втори асистент в този кабинет (със степен AST 3) да бъде преобразувана в 
позиция на съдебен помощник (със степен AD 10).  

На второ място, иска се да бъде направена финансова преоценка на една временна длъжност в кабинета на 
секретаря на Съда.
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Длъжността  „началник на кабинет“ на секретаря на Съда, генерален секретар на институцията, понастоящем е 
със степен  AD 14. Поради все по-растящия обем на задачите, които трябва да бъдат изпълнявани, на тяхната 
сложност и на обхвата на свързаните с тази функция отговорности, се иска да бъде направена финансова 
преоценка на тази длъжност от AD 14 в AD 15,  за да е възможно кариерното развитие в рамките на тези две 
степени, подобно на началниците на кабинетите на Съда и на Общия съд.  

Бюджетното отражение от тези преобразувания е изчислено на 92 000 EUR. 

2.4. Преобразуване на две постоянни длъжности във временни  

Началникът на кабинета на председателя на Съда заема постоянна длъжност със степен AD 15.  Иска се обаче 
тази постоянна длъжност да бъде преобразувана във временна, защото председателят на Съда може да избира 
началника на своя кабинет, а както впрочем и останалите си сътрудници, на базата на изградено доверие —  
както измежду длъжностните лица, което води до командироване в интерес на службата съгласно член 37, 
буква а), второ тире от Правилника за длъжностните лица, така и измежду лица, които не са длъжностни лица, 
което води до сключването на договор за срочно нает служител съгласно член 2, буква в) от Условията за 
работа на другите служители.  

На последно място, по сходни съображения се иска да бъде преобразувана във временна една от постоянните 
длъжности  (със степен AD 9), предоставени на секретариата на Общия съд в рамките на реформата на тази 
юрисдикция  — длъжност, която бе предвидена за подпомагане на административната работа на секретаря, 
увеличила се значително в резултат от посочената реформа. 

Ето защо се иска тези две постоянни длъжности да бъдат преобразувани във временни, без промяна на 
длъжностната степен, и следователно преобразуването не поражда никакви бюджетни разходи. 

3. Развитие и анализ на измененията на бюджетните кредити в бюджета за  2018  г.  

3.1. Предварителни наблюдения и обзорна таблица на измененията на бюджетните кредити  

Като цяло  78 % от бюджетните кредити са за разходите по дял 1 „Лица, свързани с институцията“ 
(321,3  милиона евро), а 22 % са бюджетните кредити по дял 2 „Сгради, обзавеждане, оборудване и 
различни оперативни разходи“ (92 милиона евро).  

Общият размер на прогнозните приходи през 2018  г. възлиза на 55,67  милиона евро срещу  53,59  милиона 
евро през  2017 г. Таблицата по-долу показва движението на разходите за текуща дейност по дялове и глави.  

(в евро) 

Бюджетни дялове и глави Бюджет за 2017 г.  Бюджет за 2018 г.  
Изм. бюджетни кредити общо  

Δ в EUR Δ в % 

1 0 — Членове на институцията 33 493 500 34 706 500 1 213 000 3,62 

1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители 249 717 500 255 326 000 5 608 500 2,25 

1 4—1 6 — Други разходи за персонал 29 125 500 31 281 500 2 156 000 7,40  

Дял 1 — Общо 312 336 500 321 314 000 8 977 500 2,87  

2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях 61 288 000 64 913 000 3 625 000 5,91 

2 1 — Статия  2 1 0 Информационни технологии 18 476 000 19 865 000 1 389 000 7,52 

2 1—2 3—2 5—2 7 — Други разходи 7 184 500 7 149 000  – 35 500  – 0,49  

Дял 2 — Общо 86 948 500 91 927 000 4 978 500 5,73  

Дял 3 — Съдебни разноски 59 000 59 000 0 0,00  

Общо бюджет 399 344 000 413 300 000 13 956 000 3,49
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3.2. Обяснителни бележки относно разходите по дял 1  

3.2.1. Членове на институцията  

Като цяло бюджетните кредити по глава 1 0 нарастват с 1 213 000 EUR, или + 3,62 % спрямо  2017  г.  

По отношение на възнагражденията  се констатира сравнително голямо увеличение на бюджетните кредити 
по позиция  1 0 0 0 „Възнаграждения и надбавки“ (621 000 EUR), което е следствие от корекциите на 
възнагражденията през бюджетните 2017 г. и 2018  г. съгласно параметрите, оповестени от Комисията.  

Колкото до измененията във връзка с обновяването на състава на членовете на юрисдикциите, възприетите 
хипотези на обновяване водят до цялостно увеличаване на бюджетните кредити с 673 000 EUR в позиции 
1 0 0 0 „Възнаграждения и надбавки“ и 1 0 0 2 „Права във връзка с постъпване в длъжност, преместване и 
прекратяване на функциите“, както и в статия 1 0 2 „Преходни обезщетения“.  

На следващо място, новата организация на Общия съд в петчленни вместо в тричленни състави (т.е. 9 пред 
седатели на състав през 2018 г. на мястото на 15-те, вписани в бюджета за 2017  г.) прави възможно намаля 
ването през  2018 г. с 53 000 EUR спрямо 2017  г. на размера на бюджетните кредити, предвидени за покри 
ването на представителните надбавки на председателите на състави.  

На последно място, поради влизането от 1 януари 2017  г. в сила на нов застрахователен договор за рисковете 
„злополука“ и „професионална болест“, по-изгоден от предходния, делът на работодателя, който трябва да 
бъде финансиран от бюджета на всяка институция на Съюза, от 0,5 % през 2016  г. (процент, използван при 
изготвянето на бюджета за 2017 г.) стана 0,383 % през 2017  г. (процент, който трябва да бъде използван при 
изготвянето на бюджета за 2018 г.) — нещо, което доведе до намаление с 28 000 EUR в позиция 1 0 0 0 от 
тази глава спрямо 2017 г. 

3.2.2. Персонал  

Бюджетните кредити по глава 1 2 се увеличават с 5 608 500 EUR (+ 2,25 %),  което се дължи на следните 
фактори.  

На първо място, бюджетните кредити за възнаграждения на персонала автоматично растат вследствие от 
прилагането на разпоредбите на Правилника (специални корекции, свързани с автоматичното преминаване 
в по-горна стъпка веднъж на две години, финансови преоценки на постоянните длъжности, предвидени за 
повишение, корекция на семейните надбавки, пътни разноски и пр.). Като цяло увеличението на бюджетните 
кредити вследствие от прилагането на тези разпоредби е 0,7  милиона евро. Тази сума отчита ефектите от 
новия застрахователен договор за рисковете „злополука“ и „професионална болест“ (вж. точка  3.2.1),  който 
доведе до икономия на бюджетни кредити от 282 000 EUR в позиция 1 2 0 0 „Възнаграждения и надбавки“ от 
тази глава в сравнение с 2017 г. 

В допълнение, и подобно на възнагражденията на членовете на институцията, параметрите на корекция на 
заплатите, предложени от Комисията за бюджета за 2018  г., водят до нарастване на бюджетните кредити с 
4,68 милиона евро.  

Общо тези два фактора, върху които институцията няма никакво влияние, представляват  5,38  милиона 
евро, или  96 % от увеличението на бюджетните кредити по глава  1 2.  

След това трябва да се добавят останалите изменения на бюджетни кредити, свързани с промяната в 
щатното разписание между 2018 г. и 2017 г. (и изложени подробно в раздел  2 пак от глава II), а именно:  

— увеличение със 127 000 EUR, свързано с финансовите преоценки на постоянни длъжности в службите,  

— увеличение с 92 000 EUR,  свързано с финансовата преоценка на две временни длъжности.
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На последно място трябва да се отбележи, че процентът на общо определено намаление  бе фиксиран на 2,5 %, 
т.е. на идентично равнище с това в бюджета за 2017  г., като констатираният процент незаети длъжности в 
Съда продължава да е все така нисък (около 2 % средно за 2016  г.). Напомня се, че това намаление, изчислено 
въз основа на хармонизиран на междуинституционално равнище метод, се състои в отчитане на прогнозния 
брой незаети длъжности, за които следователно не са предвидени заплати през 2018  г. Следва да се напомни, 
че фиксирането на процент на общо определено намаление,  който е твърде висок спрямо действителното 
положение, що се отнася до заемането на длъжности от щатното разписание, би създало сериозна опасност 
от прекъсване в течение на годината, поради липса на бюджетни кредити, на назначаванията на освобо 
дилите се длъжности, както и от затрудняване на безпроблемното функциониране на институцията. 

3.2.3. Друг персонал и външни услуги  

Сумата по глава 1 4 нараства с 2,03 милиона евро (или + 8,85 %) главно по следните причини: 

а) В позиция  1 4 0 0 „Друг персонал“, увеличение на бюджетните кредити с 0,7  милиона евро  (+ 9,4 %).  

Първо, от техническа гледна точка и подобно на вече анализираните изменения по глави 1 0 и 1 2, 
параметрите на корекция на заплатите, оповестени от Комисията за 2018  г., обясняват нарастването на 
бюджетните кредити със 143 000 EUR в позиция 1 4 0 0.  

Към този елемент на техническо изменение по същество се добавя  засилената необходимост в службата 
за писмен превод от възлагане на работа на външни изпълнители  поради решението на Службата за 
публикации на Европейския съюз от 2018 г. нататък повече да не иска бюджетни кредити за Съда с 
оглед на извършването на типографска корекция. В този аспект следва да се обърне внимание, че от 
2014  г. Съдът оползотворява тези бюджетни кредити, предоставени му на разположение от Службата с 
оглед на финансиране на посочената корекция. Сумата, преведена от Службата за публикации за 2017  г., е 
252 483 EUR,  което е равностойно на 4,5 договорно наети служители коректори от функционална група III 
за срок от 12 месеца през 2018 г. Ето защо Съдът е принуден да поиска директно от бюджетния орган за 
2018  г. допълнителна сума от 253 000 EUR, за да финансира наемането на тези служители на работа през 
цялата  2018 г. и да гарантира, че качеството на коректорската услуга се запазва на същото равнище като 
предходната година. Това увеличение би трябвало да се компенсира на равнище бюджет на Съюза със 
съответно намаляване на бюджетните кредити, предоставени на Службата за публикации, за да се осигури 
бюджетният неутралитет на тази операция. 

Причина за друга част от изменението е искане за допълнителни само  2,5  договорно наети служители от 
функционална група II с оглед на изпълнението на специфични задачи в три различни служби. Целта е да 
се увеличи капацитетът както на екипа, отговорен за изготвянето на годишните доклади на институцията, 
така и на екипа, на който е възложена организацията на услугата по устен превод по време на съдебните 
заседания, по-специално във връзка с оптималното управление на процеса по назначаване и по посрещане 
на служителите конферентни преводачи; целта е да се финансира и създаването на база данни за съответ 
ствието между процедурните правилници на юрисдикциите на Съюза — нещо, което би трябвало да улесни 
търсенето на съдебната практика по тези правилници. Изчисленият размер на бюджетните кредити, необ 
ходими през  2018 г. за покриване на финансовите разходи за тези служители, е 101 000 EUR.  

Също така следва да се отбележи изменение с + 181 500 EUR на бюджетните кредити за специални 
съветници. Това изменение се дължи главно на наемането в края на 2016  г. на нов специален съветник 
на институцията, на когото е възложено да следи развитието на събитията около напускането от Обеди 
неното кралство на Европейския съюз, да прогнозира отражението от това за работата на институцията и да 
ѝ дава възможно най-целесъобразните съвети в тази насока.  

б) Позиция  1 4 0 4 „Обучение в рамките на службата и обмен на персонал“ отбелязва увеличение на 
бюджетните кредити с 88 500 EUR (+ 10,95 %),  което се дължи основно на искането за допълнителен 
командирован национален експерт за 2018 г. (10  срещу  9 през 2017  г.).  

в) Позиция  1 4 0 6 „Външни услуги в езиковата област“ (устни и писмени преводачи на свободна практика) 
представлява  63,4 % от бюджета по глава 1 4 и показва увеличение с 1,26  милиона евро (+ 8,6 %).
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В контекста на изпълнявания проект за оптимизиране на приноса на писмените преводи от сътрудници на 
свободна практика — проект, който представлява основен приоритет за бюджетната  2018  година, както 
вече бе изяснено в точка 4.2 от глава I, голямата част от това увеличение на бюджетните кредити — 
1,07 милиона евро — е израз на необходимостта производственият капацитет на служба  „Писмени преводи“ 
да се укрепи с възлагането на преводаческата услуга на външни изпълнители, както и да се покрие 
нарастването на разходите, свързани с междуинституционалното сътрудничество в сферата на писмения 
превод.  

Бюджетните кредити, необходими за писмен превод от сътрудници на свободна практика, се изчисляват 
на  12,85  милиона евро, т.е. налице е нарастване от 1,05  милиона евро спрямо  2017  г. (+ 8,9 %).  

Нараствайки непрекъснато, годишният брой страници за писмен превод през 2016  г. се увеличи още и 
достигна малко над 1,1 милиона страници, независимо от всички взети от юрисдикциите мерки за 
икономии  (вж. точка 3.2.1 от глава I). Още през 2016  г. бюджетните кредити за възлагане на работа на 
външни изпълнители се наложи да бъдат увеличени с над 1,7  милиона евро в течение на годината. За 
сведение, предприетите още през 2004 г. усилия за намаляване на страниците за писмен превод доведоха 
до икономия на 437 000 страници през 2016 г., без която работното натоварване щеше да надмине 1 555 000 
страници.  

Първо, както бе вече посочено, производственият капацитет на службата бе допълнително намален с 
последния етап от съкращаването на длъжности през бюджетната  2017  година. Второ, през 2018  г. 
трябва да се очаква нарастване с малко над 5 % на постъпващите от Съда страници за превод спрямо 
данните, регистрирани за 2016 г. Трето, увеличаването на капацитета за писмен превод е необходимо с 
оглед на по-големия брой съдии в Общия съд. Припомня се, че  16  от 19-те допълнителни съдии, пред 
видени през 2016 г. в контекста на реформата на Общия съд, към началото на 2017  г. вече са встъпили в 
длъжност, а за останалите трима това се очаква да се случи в течение на настоящата година, което ще има 
съществено отражение върху броя страници за писмен превод, постъпващи от тази юрисдикция през 2018 г. 
(прогноза за увеличаване с 32 % спрямо 2016  г.).  

Всички тези фактори обясняват необходимостта от допълнителни бюджетни кредити, която  — предвид 
цена от около 30 EUR на страница и прогнозно нарастване с 35 000  страници спрямо  2017  г. — е изчислена 
на  1 050 000 EUR в сравнение с бюджета от 11 800 000 EUR, предоставен през 2017  г. 

От своя страна необходимите бюджетни кредити за устен превод от сътрудници на свободна практика се 
изчисляват на 2,55 милиона евро, или увеличение със 133 000 EUR (+ 5,5 %) спрямо бюджета за 2017  г. 
Независимо от политиката на оптимално заемане на постоянните щатни бройки и от взетите от юрис  
дикциите мерки (да се намали броят на съдебните заседания и такива заседания да се провеждат едновре 
менно), разполагаемите статистически данни за 2016  г., неизбежното увеличаване на очаквания брой 
заседания през 2018 г. вследствие от неотдавнашното структурно укрепване на Общия съд, както и предос 
тавените от общата служба на Комисията за устни преводи и конференции (SCIC)  данни за средния разход 
за тези услуги, който би трябвало да бъде по-висок през 2018  г. (1 085 EUR дневно срещу  1 050 EUR през 
2017  г.), изискват увеличаване на бюджетните кредити.  

Част от бюджетните кредити по тази бюджетна позиция (313 000 EUR срещу  297 000 EUR за 2017  г., или 
+ 5,39 %)  са свързани с вноската на Съда във финансирането на дейности по междуинституционално 
сътрудничество в областта на писмения превод, важността на което трябва да се подчертае, що се отнася 
до подобряването на производителността  (разработване/подобряване на инструменти в помощ на писмения 
превод, обща терминологична база данни…). Увеличаването през 2018  г. на тези бюджетни кредити се 
дължи по-специално на очакваните по-високи разходи във връзка с междуинституционалната памет за 
писмен превод „Euramis“ спрямо прогнозираните за  2017  г.  

Накрая, бюджетните кредити за корекция от сътрудници на свободна практика нарастват с 57 000 EUR, или 
+ 78,62 % спрямо 2017 г. Причината за това нарастване е необходимостта граматическата и типографската 
корекция, както и стиловата редакция на текста на френски език на заключенията на генералните адвокати 
на Съда, да бъдат възлагани на външни сътрудници на свободна практика поради липсата в отдела за 
писмени превод на френски език на достатъчен вътрешен ресурс за изпълнението на тези задачи. 
Припомня се, че във всеки от езиковите отдели за писмен превод има само по 2 щатни бройки за коректор.
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3.2.4. Други разходи за персонал  

Изменението на бюджетните  кредити по глава 1 6 е 121 500 EUR (или + 1,98 %). 

В позиция  1 6 1 0 „Разни разходи за назначаване“ е налице намаление с 16 500 EUR (или – 8,38 %),  което се 
дължи по-специално на липсата на нови длъжностни бройки в бюджетното искане за 2018  г.  

Позиция  1 6 1 2 „Повишаване на професионалната квалификация“ бележи увеличение със 75 000 EUR (или 
+ 4,44 %), причина за което е нарастването на исканията за обучения, свързано в частност с развитието на 
подхода за управление на професионалните умения.  

Статия  1 6 2 „Командировки“ отчита увеличение със 107 000 EUR (или + 27,33 %),  пряка последица от 
проекта за оптимално използване на услугите на писмени преводачи на свободна практика. Тези допълнителни 
бюджетни кредити ще бъдат използвани, за да могат някои от служителите на езиковите отдели да посетят 
университети, адвокатски колегии и други организации в различните държави — членки на Съюза, и да 
направят презентации на място, като целта е да се разшири кръгът от сътрудници на свободна практика, за 
да се осигури възможно най-голямо покритие на отделните официални езици на Съюза.  

Позиция  1 6 3 2 „Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки“ отбелязва 
повишение с 85 500 EUR (или  + 32,33 %), което се дължи, от една страна, и за сумата от 50 500 EUR, на по- 
големите разходи за Foyer européen (Социален център на служителите на европейските институции) в 
Люксембург  (годишна погасителна вноска, дейности по обновяване, разходи за поддръжка, оборудване, обза 
веждане и за персонал), които се поделят между институциите на Европейския съюз в Люксембург. Данните за 
тези разходи са оповестени от Европейската комисия, на която е възложено управлението на Foyer européen. 
От друга страна, оставащите 35 000 EUR са за изчислените за 2018  г. разходи във връзка с изплащането на 
някои договорно наети служители от функционални групи I и II, работещи в институцията, на компенсаторни 
обезщетения, поради факта че възнаграждението им е под минималната заплата в Люксембург. 

В позиция  1 6 5 0 „Медицинско обслужване“ се наблюдава съществено намаление с 85 000 EUR (или 
– 28,62 %), причина за което е приключването през 2017  г. на медицинските прегледи в рамките на последната 
проверка за наличие на азбест, организирана на всеки пет години.  

Позиция  1 6 5 4 „Многофункционален детски център“ (МДЦ) бележи намаление с 95 000 EUR (или – 3,08 %), 
което отразява прогнозите за разходите, съобщени от двете институции (Парламента и Комисията), които 
осигуряват управлението на МДЦ.  

Позиция  1 6 5 5 „Разходи на PMO по обслужване на персонала на Съда“ отчита увеличение с 31 500 EUR 
(или  + 36,42 %) по-конкретно заради частичното обновяване на състава на Съда през 2018  г., а оттук и 
нарастването на разходите, породени от ротацията на персонала. В тази насока се очаква по-голям брой 
преписки за прехвърляне на пенсионни права, за обезщетения при прекратяване на служебното правоот 
ношение и за обезщетения за безработица.  

Накрая, в позиция 1 6 5 6 „Европейски училища от вид  2“ е налице увеличение на бюджетните кредити с 
19 000 EUR (или  + 90,48 %), което е следствие от увеличаването на броя деца на служители на институцията, 
посещаващи европейското училище в Страсбург. 

3.3. Обяснителни бележки относно разходите по дял 2 

Разходите по дял 2 като цяло нарастват с 5 милиона евро (или + 5,73 %) спрямо бюджета за  2017  г. Това 
нарастване почти изцяло се дължи на необходимостта да се осигури финансиране на двата приоритета, 
индивидуализирани от Съда за 2018 г.:  

— по отношение на проекта за оптимално използване на услугите на писмени преводачи на свободна 
практика следва да се осигури обезопасена информационна среда за обмен с преводачите на свободна 
практика и на тези лица да се даде достъп до някои приложения, използвани на вътрешно равнище. За 
дирекция  „Информационни технологии“ увеличението на бюджетните кредити, свързани с този приоритет, 
е 0,77 милиона евро,  

— по отношение на проекта за пето разширяване на основния комплекс на Съда и дейностите за обновяване 
на механизма за сигурност на сградната инфраструктура на институцията за дирекция „Сграден фонд“ 
следва да се предвиди увеличение с 3,07 милиона евро, а за дирекция „Информационни технологии“ — с 
1,03 милиона евро.
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Основните изменения по глави са анализирани по-долу. 

3.3.1. Сгради и разходи, свързани с тях (глава 2 0) 

Като цяло бюджетните кредити по тази глава се увеличават значително (+ 3 625 000 EUR, или + 5,91 %).  При 
тези условия изменението на размера на текущите разходи, без проекта за пето разширяване на основния 
комплекс на Съда и дейностите за обновяване на механизма за сигурност на сградната инфраструктура на 
институцията, се свежда до увеличение с 595 399 EUR (или + 1 % спрямо бюджета за 2017  г.). Цялостното 
увеличение се дължи на следните изменения по отделните бюджетни редове в рамките на тази глава:  

— Бюджетна позиция 2 0 0 0 „Наеми“ бележи увеличение на бюджетните кредити със 167 000 EUR 
(+ 1,72 %), причина за което е индексацията на наемите, които трябва да бъдат плащани по действащите 
договори за наем за сграда T ( 1 ) и нейния паркинг. 

— В позиция  2 0 0 1 „Наем с последващо закупуване“ бюджетните кредити се увеличават с 1 976 000 EUR 
(или  + 6,15 %), което се дължи на повишаване с + 2 207 653 EUR на бюджетните кредити за проекта за 
пето разширяване на основния комплекс на Съда и дейностите за обновяване на механизма за сигурност на 
сградната инфраструктура на институцията — повишаване, което е отчасти компенсирано с намаляването 
на текущите разходи, свързани с останалите сградни проекти с – 231 653 EUR.  

Бюджетните кредити в тази бюджетна позиция позволяват на Съда да изпълнява задълженията, поети по три 
договора за наем с последващо закупуване на сгради, строителството/обновяването на които приключи  и, за 
първи път през 2018 г.,  да покрие разходите, свързани с бъдещ проект за обезопасяване на сградите.  

Първият договор за наем с последващо закупуване, сключен с люксембургските власти на 15  ноември 1994  г., 
се отнася до наема с последващо закупуване на допълнителните сгради към Съдебната палата  (сгради 
„Erasmus“, „Thomas More“ и „C“, чиято историческа стойност е 147,5  милиона евро, от които в края на 
2016  г. остават дължими 1,63 милиона евро, съгласно направената от независимия експерт  KPMG проверка). 
Към този размер понастоящем се добавя разходът за пълното обновяване на въпросните сгради  (приключило 
през юни  2013 г.),  който бе вписан в актива на счетоводния баланс на Съда с обща стойност  80,4  милиона евро  
(без финансовите разходи за предварително финансиране). Съответно и с оглед на предвидената за края на 
2017  г. консолидирана вноска (0,75 милиона евро, въз основа на дейностите, за които остава да бъде платено 
през  2017  г.), размерът на вноската за наем с последващо закупуване за 2018  г. е изчислен на 6,2  милиона евро 
(в която сума са включени разходите за инвеститора на строежа плюс 0,4  милиона евро за обновяване на 
покривната конструкция на сграда C), срещу 5,7  милиона евро през 2017  г., в съответствие с подписания с 
люксембургските власти договор, съгласно който сумата ще се погасява до  2026  г. (както за сградния комплекс 
на новата съдебна палата).  

Вторият договор за наем с последващо закупуване, който е сключен на 13  юни 2007  г. също с люксембур 
гските власти въз основа на рамков договор, подписан през 2001  г., се отнася до  обновената стара съдебна 
палата и нейното разширение (пръстен около Съдебната палата, две кули с голяма височина и галерия, 
свързваща отделните сгради). При изчисляването на тази вноска за наем с последващо закупуване са взети 
предвид строителните разходи, вписани в актива на счетоводния баланс на институцията със стойност 
355,3  милиона евро (без финансовите разходи за предварително финансиране) от завършването на този 
проект в края на  2008 г. Според наличната информация към момента на изготвяне на настоящата бюджетна 
прогноза необходимата вноска за наем с последващо закупуване за 2018  г. ще възлиза на 24,7  милиона евро (в 
която сума са включени разходите за инвеститора на строежа), срещу  25,4  милиона евро през 2017  г.  

След като бе получено положително становище от бюджетните органи, на 21  февруари  2013  г. с люксембур 
гските власти бе сключен трети договор за наем с последващо закупуване  относно проекта за пето 
разширяване на сградите на Съда. Строителството на тази нова сграда, включена като продължение на 
съществуващите две кули, започна в началото на 2016  г. и се очаква да приключи в края на лятото на 
2019  г. Цената за нея е изчислена на 146,2 милиона евро  (без финансовите разходи за предварително финан 
сиране и въз основа на индекса за април 2016 г.). Разходите, които трябва да бъдат предвидени през 2018  г. за 
този нов договор за наем с последващо закупуване, са  2 361 653 EUR срещу  1 004 000 EUR през 2017  г., което 
по същество съответства на погасяването на сумата за финансиране (до  2036  г.) на дейностите, които ще 
приключат в края на 2017 г. (изчислени на 36,2  милиона евро).
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( 1 ) Следва да се отбележи, че приключването на проекта за пето разширяване на основния комплекс на Съда до 2019 г. ще 
позволи да бъде освободена тази последна сграда, която все още е под наем.



 

Като цяло е уместно да се подчертае, че без предварителните плащания на голяма стойност, разрешавани от 
бюджетния орган за трите споменати проекта от 2007  г. насам, сумата по настоящия бюджетен ред би 
достигала близо 41 милиона евро, а не 34 милиона евро, т.е. с около  20 % повече. 

На последно място, в контекста на приоритета, свързан с дейностите по обновяване на механизма за сигурност 
на сградната инфраструктура на институцията, за 2018  г. е предвидена сума от 850 000 EUR за предхождащите 
тези дейности проучвания. Надзорът върху посочените дейности ще се упражнява от компетентната адми 
нистрация на Великото херцогство Люксембург, а разходите за дейностите ще бъдат възстановени от Съда. 

— Позиция  2 0 0 7 „Оборудване на помещения“, бюджетните кредити за която се изчисляват на 
1 112 000 EUR, отбелязва увеличение с 217 000 EUR, т.е. + 24,25 % спрямо  2017  г.  

В голямата си част (200 000 EUR) това увеличение на бюджетни кредити е за приоритетните инвестиции, 
свързани с проекта за пето разширяване на основния комплекс на Съда. Става дума за дейности с оглед 
включването на третата кула в сградния комплекс на Съда, и по-специално разширяването на ресторанта в 
сграда  „Thomas More“. Тези дейности налагат освобождаването на 30  бюра и преустройването на около 50 
бюра на партера в последната сграда и в кула A (преместване на оперативния център и на IT звеното за 
съдействие  (helpdesk). Останалата част от бюджетните кредити по тази позиция е предназначена за оста  
налите нееднократни дейности, необходими за безпроблемното функциониране на големия сграден фонд 
(към настоящия момент, 220 000 м  2 ).  

— Позиция  2 0 0 8 „Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти“, бюджетните кредити 
за която се изчисляват на 1 496 000 EUR,  отчита увеличение с 396 000 EUR (+ 36 %).  Причина за него, на 
първо място, са новите разходи през 2018 г., които произтичат от необходимостта от консултиране, що се 
отнася до надзора върху дейностите по обновяване на механизма за сигурност на сградната инфра 
структура на институцията  (270 000 EUR, или 68 % от общото нарастване на бюджетните кредити по 
този бюджетен ред спрямо 2017 г.).  Тази сума, равностойна на 1,5  души годишно на пълно работно 
време, бе изчислена предвид опита от предходните проекти. Останалата част  (126 000 EUR) от изменението 
се дължи на очакваното по-интензивно използване на междуинституционалния рамков договор в сферата 
на финансовото, архитектурното и техническото подпомагане и консултиране, като ръководна роля в него 
има OIL на Комисията в Люксембург. 

— Статия  2 0 2 „Разходи, свързани със сградите“, която покрива основно разходите за почистване/под 
дръжка  (позиция  2 0 2 2), енергия (позиция 2 0 2 4) и охрана/наблюдение (позиция 2 0 2 6), отбелязва 
увеличение с 869 000 EUR (или  + 4,98 %),  част от което  — 405 000 EUR (или 47 % от общото увеличение 
по тази статия) — е за проекта за пето разширяване на сградите на Съда.  

Що се отнася до разходите за почистване/поддръжка, увеличаването на бюджетните кредити (с 
473 000 EUR,  или  + 6,37 %) до голяма степен е последица от индексациите, приложими към действащите 
договори, както и от прогнозите за по-интензивно използване на рамкови договори за архитектурно 
обслужване. На последно място, сума от 100 000 EUR (или 21 % от увеличението) ще бъде предназначена 
за включването на третата кула в сградния комплекс на Съда  (проект за пето разширяване на основния 
комплекс на Съда).  

От своя страна разходите за енергия бележат по-ограничено увеличение (с 68 000 EUR, или + 2,74 %). То 
се дължи на прибавянето през 2018 г. на нов разход от 70 000 EUR, с който трябва да бъде финансирано 
потреблението на енергия във връзка с пускането в експлоатация на сградите след строежа на третата кула.  

Във връзка с това е уместно да се подчертаят две важни екологични инициативи, тъй като имат значителен 
принос за намаляване на потреблението от институцията на енергия. На първо място, става въпрос за 
инсталираните на покрива на новата съдебна палата фотоволтаични панели  (площ от 2 750 m 2 ), с които 
може да се направят немалки икономии чрез препродажбата на така произведената енергия на оператора на 
мрежата (на стойност около 120 000 EUR  за 2018  г.). На второ място, и разходите за отопление са 
значително намалени поради присъединяването към инсталацията на квартал  Kirchberg  за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия  (икономия с почти 30 % съотнесено към потреблението 
на стандартна инсталация за отопление и намаляване на вредните емисии на азотни оксиди).
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На последно място, що се отнася до разходите за охрана и за наблюдение, необходимото увеличаване на 
бюджетни кредити е 288 000 EUR (или  + 3,98 %) и в голямата си част  (232 000 EUR, или 81 % от общото 
изменение по този бюджетен ред) съответства на приоритетите, свързани със сградите. Така, що се отнася 
до частта, предвидена за дейностите по обновяване на механизма за сигурност на сградната инфра 
структура на институцията, изграждането на пункт на площадката пред сградата води до необходимостта 
от разширяване на наблюдението, което ще трябва да обхване и този пункт (+ 172 000 EUR). На следващо 
място, наблюдението на строителната площадка на петото разширяване на основния комплекс на Съда, и 
по-специално дейностите по разширяване на ресторанта в сграда  „Thomas More“, изисква допълнителни 
бюджетни кредити в размер на 60 000 EUR. Остатъкът от изменението (+ 56 000 EUR) се дължи на индек 
сацията на цените в действащия договор за охрана.  

За да се приключи с разходите по глава 2 0, уместно е да се спомене, че бюджетните кредити по позиция 
2 0 2 8 „Застраховки“ нарастват с 38 000 EUR (+ 38,38 %) поради предвидения през 2018  г. нов застрахо 
вателен договор, който покрива риска „тероризъм“,  както и поради по-голямата площ, която трябва да бъде 
застрахована вследствие от разширяването на паркинга на персонала  (проект за пето разширяване на основния 
комплекс на Съда). 

3.3.2. Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с информационни технологии и телекомуникации  
(статия 2 1 0)  

Бюджетните кредити, свързани с информационните технологии и телекомуникациите, са от жизнена 
важност за осъществяването на всички дейности на Съда. Както вече бе отбелязано в глава I, информаци 
онните технологии  съществено повишават производителността  на институцията, което се вижда например 
от ползите от процесите за дигитализация, които  „предхождат“ съдебните актове  (e-Curia),  а и от процесите, 
които  „следват във времето“ тези актове (електронен сборник със съдебна практика). От друга страна, изиск 
ванията за непрекъснатост на обслужването налагат бюджетните ресурси в тази жизненоважна 
техническа област да се запазят, още повече че размерът им е относително по-малък в сравнение с други 
институции.  

Подобно на предходните години Съдът се постара, с цел прозрачност и яснота, да направи разграничение 
между бюджетните кредити, необходими за текущи нужди в областта на информационните технологии 
(използване, разработване и обслужване на наличните хардуер и приложения), и бюджетните кредити за 
еднократни нужди.  

За 2018  г. съвкупните бюджетни кредити за информационни технологии, които са  22 % от разходите по дял 2, 
нарастват с 1 389 000 EUR (+ 7,52 %), като в голямата си част това повишаване се дължи на изменението на 
бюджетните кредити за еднократни нужди.  

а) Бюджетни кредити, необходими за текущата дейност и обслужване на наличното оборудване и 
приложения  

С общ размер  16,4 милиона евро бюджетните кредити по статия  2 1 0 „Оборудване, оперативни разходи и 
услуги, свързани с информационни технологии и телекомуникации“, които са предназначени за текущи/не 
еднократни разходи, като цяло леко се увеличават (+ 104 000 EUR, или + 0,6 %) спрямо записаните в бюджета 
за 2017  г.  

— В позиция  2 1 0 0 „Покупка, монтаж, поддръжка и обслужване на хардуер и софтуерни продукти“ е 
налице леко увеличаване със 116 000 EUR, или + 2,15 % спрямо бюджета за 2017  г. (от бюджет 
5,5 милиона евро през 2018 г.),  основната причина за което са неминуемо приложимите индексации по 
договори. Прогнозата за нуждите през 2018  г. се базира на разходите за оборудването, хардуера и лицен 
зиите, които ще бъдат в експлоатация в края на 2017  г., включително пуснатите в течение на 2018  г. 
(Entreprise Content Management и новата пътека за сканиране, годишни права за ползване на SDL, Data 
Recovery Center, Cloud, дистанционен достъп до обезопасена среда и пр.).  

Отново е важно да се подчертае засиленото сътрудничество на междуинституционално равнище, в което 
Съдът участва в тази област.  

— В позиция  2 1 0 2 „Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и 
системи“ се наблюдава обща сума на бюджетни кредити (10,5  милиона евро), която се увеличава в 
сравнение с бюджета за 2017 г. (+ 275 000 EUR, или + 2,69 %).  Това увеличение се дължи на приложимата 
индексация към цените, предвидени в различните рамкови договори за услуги, които Съдът използва, за да 
получава услуги на IT звено за съдействие (helpdesk),  услуги във връзка с разработването и корективната/ 
адаптивната поддръжка на приложения (предоставяне на разположение на вътрешните потребители, на 
участниците в съдебните производства или на обществеността), както и услуги, предназначени да 
осигурят ежедневната работа на неговата IT инфраструктура.
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И по отношение на разходите по тази позиция Съдът се ползва от междуинституционалното сътрудни 
чество благодарение на използването на рамкови договори, които дават възможност да бъдат получени по- 
добри ценови условия и носят известни икономии при възлагането на обществени поръчки.  

— В позиция  2 1 0 3 „Телекомуникации“ бюджетните кредити по която са общо  400 000 EUR, е налице много 
голямо намаление с 287 000 EUR (– 41,78 %) спрямо бюджета за 2017  г. поради много изгодните условия 
на рамковите договори на междуинституционално равнище, които напълно компенсират увеличаването на 
обема на потреблението, свързано с увеличилия се брой ползватели.  

б) Бюджетни кредити за финансирането на еднократни разходи  

Бюджетните кредити за еднократни нужди за 2018  г. са  3 455 000 EUR и причина за нарастването им спрямо 
тези за 2017  г. (+ 1 285 000 EUR) са новите инвестиции, които ще бъдат започнати през 2018  г.  

Проектите, които трябва да бъдат финансирани през  2018  г. с бюджетните кредити по редове  2 1 0 0 и 
2 1 0 2, ще са следните:  

Обновяване на аудиовизуалните инсталации в заседателните зали на Съдебната палата (700 000 EUR  от 
бюджетните кредити по ред 2 1 0 0)  

Част от IT инфраструктурата, изградена в рамките на строителния проект по обновяване и разширяване на 
Съдебната палата през 2008 г.,  ще трябва да бъде постепенно заместена поради нейната амортизация/техно 
логична остарялост. Става дума за втория транш във връзка с обновяването  на аудиовизуалните инсталации в 
заседателните зали на Съдебната палата (700 000 EUR през 2018  г. от общо  1,8  милиона евро, което трябва 
да се извърши през 2017 г., 2018 г. и 2019 г.).  Настоящото оборудване, което към момента на инсталирането си 
през  2008  г. бе с много добро качество, не отговаря на вече наложилите се стандарти  (висока резолюция, уеб 
стрийминг…). Също така тези инсталации се повреждат по-често, а резервните части са скъпи и се намират 
все по-трудно. След като за 2017 г. бяха получени средства за осъвременяването на контролния център и този 
на голямата заседателна зала (500 000 EUR),  през 2018  г. ще е необходим втори транш от 700 000 EUR, за да 
бъдат обновени инсталациите в още 3 зали.  

Закупуване на мрежово оборудване за проекта за пето разширяване на основния комплекс на Съда 
(965 000 EUR по ред 2 1 0 0 и 60 000 EUR по ред 2 1 0 2)  

Разходите през 2018 г. по ред 2 1 0 0 ще засягат активните части на дигиталната мрежа, които осигуряват 
преноса на данни, картина и звук (520 000 EUR), контролерите, терминалите и лицензиите за безжичната  (wifi) 
мрежа (215 000 EUR), контролерите и датчиците, които правят възможно включването на свързаните обекти 
към мрежата  (130 000 EUR), както и оборудването и лицензиите, които осигуряват мрежовите услуги OMN, 
включително  „гръбнака“ на мрежата за сигурност (100 000 EUR).  

Що се отнася до ред 2 1 0 2, изграждането на тези мрежи в третата кула ще наложи извършването на дейности 
по проучване и проектиране, изчислени на около  60 000 EUR.  

Приоритет, свързан с оптималното използване на услугите на писмени преводачи на свободна практика 
(610 000 EUR по ред 2 1 0 0 и 160 000 EUR по ред 2 1 0 2)  

Както бе посочено в точка 4.2.1 от глава I, този приоритетен за Съда проект предвижда създаването на 
обезопасена информационна среда за обмен с преводачите на свободна практика и предоставянето на тези 
лица на достъп до някои приложения на Съда.  

Разходите за създаване на такава среда са изчислени на 770 000 EUR през 2018  г., или 610 000 EUR по 
бюджетен ред  2 1 0 0 (300 000 EUR за оборудване, 310 000 EUR за лицензии) и 160 000 EUR по бюджетен 
ред  2 1 0 2 — за разработки.
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Замяна на остарели информационни технологии (960 000 EUR от бюджетните кредити по ред 2 1 0 2)  

През  2018  г. ще е необходима инвестиция от 960 000 EUR с оглед на следните нужди:  

— От една страна, използваните към момента компютърни инструменти за системата за съдебна информация 
(Litige, e-Curia) и базата за администриране на писмените преводи (Suivi II) отчасти са остарели и са 
недобре интегрирани помежду си. През 2017  г. служба  „Информационни технологии“ на институцията 
ще предложи насоки с оглед цялостното преработване на тези инструменти. Работата по определяне на 
параметрите или по разработка, в зависимост от това дали възприетият подход ще бъде за инструмент за 
пазарен  „case management“ или не, ще започне от 2018  г. Разходите, които трябва да бъдат предвидени за 
2018  г., са за 4 души годишно на пълно работно време, външни изпълнители на съответните услуги, т.е. 
около  480 000 EUR.  

— От друга страна, трябва да се извършат редица технологични промени във връзка с пазарните софтуери, 
налични в остарелите приложения, които продължават да бъдат използвани. Тези промени отчасти вече 
започнаха през 2017 г. Предвидените за 2018  г. дейности включват: пълната подмяна на инстанциите на 
сървъра с приложения  Oracle OAS,  работата по която ще започне през 2017  г., проучванията с оглед 
подмяната на Toplink и техническата миграция на LAIC, използвания за управление на служителите 
устни конферентни преводачи инструмент, както и Alico. За  2018  г. се предвижда допълнителен разход, 
равностоен в парично изражение на 4 души годишно на пълно работно време, външни изпълнители на 
съответните услуги, т.е. около 480 000 EUR. 

3.3.3. Други оперативни разходи  

Що се отнася до останалите разходи по глава  2 1 (без вече разгледаните по-горе разходи за IT), за тях са 
необходими бюджетни кредити в размер на 2,5  милиона евро, а това е леко увеличение с 21 500 EUR спрямо 
2017  г. (+ 0,87 %), на което може да се направи следната разбивка: 

— статия  2 1 2 „Обзавеждане“: намаляването на бюджетните кредити с 3 000 EUR (или – 0,46 %) се дължи, 
от една страна, на намаляването с 43 000 EUR на нуждата от закупуване на дребно обзавеждане, която е 
компенсирана почти изцяло с необходимостта през 2018  г. да се закупи обзавеждането, предвидено за 
разширяването на ресторанта в сграда „Thomas More“, в контекста на проекта за пето разширяване на 
основния комплекс на Съда (сума, изчислена на 40 000 EUR);  

— статия  2 1 4 „Техническо оборудване и инсталации“: бюджетните кредити се увеличават със 78 000 EUR 
(или  + 34,67 %). Основната причина за това увеличение е необходимостта от допълнителни спрямо  2017  г. 
инвестиции в областта на сигурността (покупка на детектори за експлозиви);  

— статия  2 1 6 „Превозни средства“: намаляването на бюджетните кредити с 53 500 EUR (или – 3,37 %) 
отчита усвояването на бюджетните кредити, констатирано през 2016  г., както и прогнозите за подновяване 
на превозните средства, предоставени на разположение на членовете на юрисдикциите. В тази насока 
следва да се подчертае, че на 25 април 2016  г. Съдът одобри ново решение относно управлението и 
използването на автомобилния парк, което бе прието в тясно сътрудничество със Сметната палата и 
което ще позволи на Съда да реализира икономии по-специално с удължаването на срока на лизинг на 
превозните средства. Ползваният договор е резултат от проведената междуинституционална процедура по 
покана за представяне на оферти, която впрочем е ръководена от Съда.  

Бюджетните кредити по глава 2 3 „Текущи оперативни административни разходи“, размерът на които е 
1,38 милиона евро, отбелязват увеличение с 41 500 EUR спрямо  2017  г. (или + 3,11 %),  на което може да се 
направи следната разбивка:  

— намаляването на бюджетните кредити по статия  2 3 0 „Хартия, канцеларски материали и разни консу 
мативи“ ( – 30 000 EUR), плод на стриктно следвана политика на дигитализация на документооборота, ще 
позволи разходите в размер на 1 224 000 EUR през 2009  г. да спаднат почти наполовина през 2018  г. 
(660 000 EUR),  

— увеличаването на бюджетните кредити в статия  2 3 2 „Съдебни разноски и обезщетения“ (+ 60 000 EUR) 
се дължи на необходимостта за тази статия да бъдат заделени повече средства след първите случаи в 
началото на 2017 г. на осъждане на институцията да изплати обезщетения за вреди поради неспазването 
от Общия съд на задължението да се произнесе в разумен срок,
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— намаляването на бюджетните кредити по статия  2 3 6 „Пощенски разходи“ (– 13 000 EUR, или – 8,28 %) 
продължава като резултат от политиката на дигитализация на документооборота, неразривно свързан с 
правораздавателната  (използване на приложението  e-Curia)  и с административната дейност, което ще 
позволи разходите в размер на 606 500 EUR през 2009  г. да спаднат до  144 000 EUR през 2018  г.,  

— увеличаването на бюджетните кредити по статия  2 3 8 „Други административни разходи“ (+ 24 500 EUR, 
или  + 6,14 %) в частност се дължи на повишените разходи, свързани с възстановяването на служителите на 
институцията на разноските за очила за компютър, след като в началото на 2017  г.  влезе в сила нова 
вътрешна правна уредба относно контролните прегледи от офталмолог.  

Заявените бюджетни кредити по глава 2 5 „Срещи и конференции“ за 2018  г. остават същите като тези в 
бюджета за 2017 г.,  независимо от очакваното разширяване на обема на дейностите поради укрепването на 
капацитета на Общия съд през 2016 г.,  както и от повишаването на таксите на различните доставчици, които 
институцията използва при организирането на различни събития (тържествени заседания, официални посе 
щения, семинари, посещения на магистрати и на учащи и пр.).  

При бюджетните кредити по глава 2 7 „Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“ 
е налице намаление с 99 000 EUR (или  – 3,46 %),  което се дължи на следното:  

— статия  2 7 2 „Разходи за документация, библиотека и архивиране“: увеличението на бюджетните 
кредити е 356 000 EUR (или  + 22,04 %);  

причина за това увеличение са главно два фактора:  

— на първо място, колкото до бюджетните кредити, необходими за дейностите на библиотеката 
(1,35 милиона евро), те се увеличават слабо  (+ 25 000 EUR, или + 1,89 %).  Тези разходи са инвестиция, 
абсолютно необходима за всички юристи, които участват в обработването на делата в юрисдикциите, 
формиращи Съда.  Основната причина за нарастването на тези разходи е движението на абонаментните 
цени на дигиталните публикации, за които поисканите от издателите/доставчиците увеличения често са 
доста по-високи от процента на инфлация,  

— на второ място, за 2018 г. е необходимо да се създаде нов бюджетен ред разходи в рамките на статия  2 
7 2. Става дума за бюджетен ред 2 7 2.08  „Захранване на правните бази данни“, като предвидените за 
2018  г. бюджетни кредити са изчислени на 320 000 EUR. Целта е, в очакване на автоматизацията на 
някои дейности в рамките на отговорната служба  (дирекция „Изследвания и документация“), на външни 
изпълнители да се възложи част от анализа на съдебните актове с оглед на захранването на базите 
данни, използвани за изчерпателни и целеви справки в съдебната практика; 

— статия  2 7 4 „Създаване и разпространение на информация“: тези бюджетни кредити съществено 
намаляват с 455 000 EUR (или  – 36,58 %).  Изменението се дължи на намаляването на бюджетните 
кредити по позиция 2 7 4 0 „Официален вестник“ (– 300 000 EUR), на намаляването на бюджетните 
кредити по позиция 2 7 4 1 „Публикации от общ характер“ (– 187 500 EUR) и на увеличаването на 
бюджетните кредити по позиция 2 7 4 2 „Други разходи за информация“ (+ 32 500 EUR).  

Що се отнася до ред 2 7 4 0 „Официален вестник“, прогнозата за дела на Съда в косвените разходи  (ОВ, 
серии  L и C) за 2018 г.,  оповестена от Службата за публикации (СП), е 316 231 EUR. Тази сума не е 
отчетена в бюджетното искане на Съда за 2018  г. след решението на Службата да поиска от бюджетния 
орган да покрие пълния размер на косвените разходи, които по-рано бяха финансирани от всички инсти 
туции. За Съда прогнозата за преките разходи за 2018  г. е същата като направената за 2017  г. 
(150 000 EUR).  

Колкото до ред 2 7 4 1 „Публикации от общ характер“, намаляването на бюджетните кредити се дължи на 
по-изгодните условия по новия договор за съставяне на електронния сборник със съдебна практика — 
договор, който ще влезе в сила от юли 2017  г. Произтичащата оттук икономия на бюджетни кредити 
(– 262 500 EUR) отчасти е компенсирана с разход от 75 000 EUR, с който трябва да бъде финансирано 
издаването на 60 000 екземпляра от годишния доклад на институцията, които ще бъдат изпратени на 
ключови места в цяла Европа (Домове на Европа, представителства на европейските институции, 
национални адвокатури и пр.).
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Важно е да се изтъкнат значителните икономии, направени през последните години в предходните два 
бюджетни реда (2 7 4 0 и 2 7 4 1), вследствие от които разходите в размер на 2 320 880 EUR през 2009 г. 
бяха сведени до 600 000 EUR през 2018 г.  

Накрая, увеличаването на бюджетните кредити в ред  2 7 4 2 „Други разходи за информация“ (в размер на 
32 500 EUR, + 21 %) по същество се дължи на това, че на външни изпълнители бе възложено да следят  — в 
медиите на държавите членки — отражението от дейността на Съда. Очаква се, че разходът за това 
възлагане на външни изпълнители ще е 60 000 EUR годишно. За сведение, в бюджета за 2017  г. вече 
бяха вписани  30 000 EUR, за да бъде обхванато второто полугодие на тази година. 

III. ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ, КОИТО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЩЕ ФАКТУРИРА ПРЕЗ  
2018  г. ПО НЯКОИ РЕДОВЕ ОТ БЮДЖЕТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

С оглед на евентуалното прилагане на новата система за фактуриране на услугите, доставени от Европейската 
комисия на останалите институции на Съюза — система, която понастоящем е в процес на утвърждаване от 
Европейската комисия, поместената по-долу таблица отразява, в съответствие с направеното от последната 
институция искане, сумите, които са предвидени в редица бюджетни редове за 2018  г. и са за услугите, 
доставени на Съда от Европейската комисия.  

(в евро)  

Естество на услугата Бюджетен ред Стойност  

Разработване и поддръжка на инструментите  
Euramis, MT@EC, IATE, Quest II и DocFinder 

1 4 0 6.0  „Междуинституционално сътрудни 
чество в езиковата област“  

313 000 

Услуги, които трябва да бъдат платени на ГД 
„SCIC“ на Комисията (дни на служители 
устни конферентни преводачи) 

1 4 0 6.2  „Служители устни конферентни 
преводачи“ 

2 555 000  

Обучения в областта на информационните 
технологии  

1 6 1 2 „Повишаване на професионалната 
квалификация“ 

16 600 

Стопанисвани от Комисията ясли  1 6 5 4 „Многофункционален детски център“ 2 259 000  

Управление на трансфери на пенсии IN/OUT, 
пенсии на бивши членове на институцията, 
управление на обезщетенията при прекра 
тяване на служебното правоотношение и на 
обезщетения за безработица, …  

1 6 5 5 „Разходи на PMO по обслужване на 
персонала на Съда“  

118 000  

Хостване на дата център  2 1 0 „Оборудване, експлоатационни разходи 
и услуги, свързани с информатика и телеко 
муникации“  

250 000 

E-Prior 2 1 0 0 „Оборудване, експлоатационни 
разходи и услуги, свързани с информатика 
и телекомуникации“  

25 000 

SYSPER II 2 1 0 0 „Оборудване, експлоатационни 
разходи и услуги, свързани с информатика 
и телекомуникации“ 

415 000 

EU Learn 2 1 0 0 „Оборудване, експлоатационни 
разходи и услуги, свързани с информатика 
и телекомуникации“  

35 000 

NAP 2 1 0 0 „Оборудване, експлоатационни 
разходи и услуги, свързани с информатика 
и телекомуникации“  

62 000
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(в евро) 

Естество на услугата Бюджетен ред Стойност  

EU-CV online 2 1 0 0 „Оборудване, експлоатационни 
разходи и услуги, свързани с информатика 
и телекомуникации“  

18 000 

NDP 2 1 0 0 „Оборудване, експлоатационни 
разходи и услуги, свързани с информатика 
и телекомуникации“  

57 000 

Принос във връзка с възлагането на 
обществени поръчки  

2 1 0 0 „Оборудване, експлоатационни 
разходи и услуги, свързани с информатика 
и телекомуникации“  

20 000 

CERT-EU 2 1 0 0 „Оборудване, експлоатационни 
разходи и услуги, свързани с информатика 
и телекомуникации“ 

54 000 

Общо  6 197 600 

IV. ТЕХНИЧЕСКО ИЗМЕНЕНИЕ СПРЯМО БЮДЖЕТА ЗА 2017  г.  

Предлага се следното техническо изменение в бюджетната номенклатура на Съда:  

— създаването на подпозиция 2 7 2.08 „Захранване на правните бази данни“ ще даде възможност, в очакване 
на автоматизацията на някои дейности, на външни изпълнители да се възложи част от анализа на съдебните 
актове с оглед на захранването на базите данни, използвани за справки в съдебната практика.  

Ето защо в края на бюджетния коментар към статия  2 7 2 „Разходи за документация, библиотека и 
архивиране“ трябва да се добави следното тире:  

„—  анализ на съдебните актове и захранване на бази данни“.
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ПРИХОДИ 

Вноска от Европейския съюз за финансирането на разходите на Съда за 
финансовата  2018  година  

Бюджетен ред Сума 

Разходи 411 164 500  

Собствени ресурси – 55 670 000  

Дължими вноски 355 494 500  
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СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ 

ДЯЛ 4 

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА 

ГЛАВА  4 0 — ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ 
ГЛАВА  4 1 — ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Финансова 
година 2018  

Финансова 
година 2017  

Финансова 
година 2016 % 2016/2018  

ГЛАВА 4 0 

4 0 0 Постъпления от облагане на възнагражденията, 
заплатите и надбавките на членове на институцията, 
длъжностни лица, други служители и лица, 
получаващи пенсия  29 277 000 28 312 000 25 244 159,20 86,23  

4 0 3 Постъпления от временна вноска от възнаграждения 
на членовете на институцията, длъжностните лица 
и другите служители в активна заетост  p.m. p.m. 0,—  

4 0 4 Постъпления от налога за солидарност, удържан върху 
заплатите на членовете на институцията, 
длъжностните лица и другите служители в активна 
заетост  7 439 000 6 172 000 4 474 812,11 60,15  

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО 36 716 000 34 484 000 29 718 971,31 80,94  

ГЛАВА 4 1 

4 1 0 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната 
схема  18 954 000 19 111 000 18 041 688,55 95,19  

4 1 1 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от 
персонала  p.m. p.m. 1 284 932,51 

4 1 2 Вноски към пенсионноосигурителната схема от 
длъжностните лица и срочно наетите служители в 
отпуск по лични причини  p.m. p.m. 6 583,79  

ГЛАВА 4 1 — ОБЩО 18 954 000 19 111 000 19 333 204,85 102,00  

Дял 4 — Общо 55 670 000 53 595 000 49 052 176,16 88,11 
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ДЯЛ 4 

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА 

ГЛАВА 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 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

29 277 000 28 312 000 25 244 159,20  

Правно основание  

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

Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25  юли 1967  г. относно определянето на 
възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните 
адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Общия съд, както и на 
председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., 
стp. 1).  

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

Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29  февруари  2016  г. за определяне на възнагражденията на 
високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност (ОВ L 58, 4.3.2016  г., стр. 1).  

4 0 3 Постъпления от временна вноска от възнаграждения на членовете на институцията, длъжностните 
лица и другите служители в активна заетост  

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Правно основание  

Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25  юли 1967  г. относно определянето на 
възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните 
адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Общия съд, както и на 
председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., 
стp. 1).  

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

4 0 4 Постъпления от налога за солидарност, удържан върху заплатите на членовете на институцията, 
длъжностните лица и другите служители в активна заетост  

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

7 439 000 6 172 000 4 474 812,11  

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него. 
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ГЛАВА 4 0 — ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ (продължение)  

4 0 4 (продължение)  

Регламент  № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25  юли 1967  г. относно определянето на 
възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните 
адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Общия съд, както и на 
председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., 
стp. 1).  

Регламент  (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29  февруари  2016  г. за определяне на възнагражденията на 
високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност (ОВ L 58, 4.3.2016  г., стр. 1).  

ГЛАВА  4 1 — ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА 

4 1 0 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

18 954 000 19 111 000 18 041 688,55  

Правно основание  

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

4 1 1 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала  

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 1 284 932,51  

Правно основание  

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

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

Финансова година  2018  Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 6 583,79  

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз. 

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз. 
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ДЯЛ 5 

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

ГЛАВА  5 0 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО 
ГЛАВА  5 1 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ 
ГЛАВА  5 2 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ 
ГЛАВА  5 5 — ПРИХОДИ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Финансова 
година 2018  

Финансова 
година 2017 

Финансова 
година 2016 % 2016/2018  

ГЛАВА 5 0 

5 0 0 Постъпления от продажба на движими вещи и 
недвижимо имуществ  

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

5 0 0 1 Постъпления от продажба на превозни средства — целеви 
приходи  p.m. p.m. 125 406,32  

Статия 5 0 0 — Общо p.m. p.m. 125 406,32  

5 0 1 Постъпления от продажбата на недвижимо 
имущество  p.m. p.m. 0,—  

5 0 2 Постъпления от продажбата на публикации, печатни 
издания и филми  — целеви приходи  p.m. p.m. 40 000,—  

ГЛАВА 5 0 — ОБЩО p.m. p.m. 165 406,32  

ГЛАВА 5 1 

5 1 1 Постъпления от наеми и пренаемане на недвижими 
имоти и възстановяване на наемните разноски  

5 1 1 0 Постъпления от наеми и пренаемане на недвижими имоти 
— целеви приходи  p.m. p.m. 0,—  

5 1 1 1 Възстановяване на наемните разноски  — целеви приходи  p.m. p.m. 0,—  

Статия 5 1 1 — Общо  p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 1 — ОБЩО p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 2 

5 2 0 Приходи от инвестиции или заеми, банкови и други 
лихви по сметки на институцията  p.m. p.m. 13,16  

5 2 2 Постъпления от лихви от предварително финансиране  p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 2 — ОБЩО p.m. p.m. 13,16  

ГЛАВА 5 5 

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,—  

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,—  

ГЛАВА 5 5 — ОБЩО p.m. p.m. 0,—  
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ГЛАВА  5 7 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 
ИНСТИТУЦИЯТА 

ГЛАВА  5 8 — РАЗНИ КОМПЕНСАЦИИ 
ГЛАВА  5 9 — ДРУГИ ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Финансова 
година 2018  

Финансова 
година 2017  

Финансова 
година 2016 % 2016/2018  

ГЛАВА 5 7 

5 7 0 Приходи от възстановяване на неоснователно платени 
суми — целеви приходи  p.m. p.m. 27 011,05  

5 7 1 Приходи, предназначени за конкретна цел, като 
например приходи от фондации, субсидии, дарения, 
завещания, включително специфичните за всяка 
институция целеви приходи  — целеви приходи  p.m. p.m. 0,—  

5 7 3 Други вноски и възстановени суми във връзка с 
административната дейност на институцията  — 
целеви приходи  p.m. p.m. 561 459,66  

ГЛАВА 5 7 — ОБЩО p.m. p.m. 588 470,71  

ГЛАВА 5 8 

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

5 8 1 Приходи от получени застрахователни обезщетения  
— целеви приходи p.m. p.m. 71 370,62  

ГЛАВА 5 8 — ОБЩО p.m. p.m. 71 370,62  

ГЛАВА 5 9 

5 9 0 Други приходи, свързани с административното 
управление  p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 9 — ОБЩО p.m. p.m. 0,—  

Дял 5 — Общо p.m. p.m. 825 260,81  
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ДЯЛ 5 

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

ГЛАВА 5 0 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО  

5 0 0 Постъпления от продажба на движими вещи и недвижимо имуществ 

5 0 0 0 Постъпления от продажба на превозни средства  — целеви приходи 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или обратното придобиване на 
превозни средства, собственост на институцията. В нея се вписват и постъпленията от продажбата на 
превозни средства, които се заменят или бракуват, когато се амортизират изцяло по счетоводна стойност.  

В съответствие с 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 линии, по които е записан 
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи. 

5 0 0 1 Постъпления от продажба на превозни средства  — целеви приходи 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 125 406,32  

Забележки  

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или обратното придобиване на 
движими вещи, които са собственост на институцията и не са превозни средства.  

В съответствие с 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 линии, по които е записан 
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.  

5 0 1 Постъпления от продажбата на недвижимо имущество 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Тази статия е предназначена за вписване на приходи от продажба на недвижимо имущество, принадлежащо 
на институцията.  

5 0 2 Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 40 000,—  
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ГЛАВА 5 0 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО  (продължение)  

5 0 2 (продължение)  

Забележки  

В съответствие с 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 линии, по които е записан 
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.  

ГЛАВА  5 1 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ 

5 1 1 Постъпления от наеми и пренаемане на недвижими имоти и възстановяване на наемните разноски 

5 1 1 0 Постъпления от наеми и пренаемане на недвижими имоти — целеви приходи 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са 
основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните линии, по 
които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи. 

5 1 1 1 Възстановяване на наемните разноски — целеви приходи 

Финансова година  2018  Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са 
основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните линии, 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  

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

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 13,16  

Забележки  

Тази статия е предназначена за приходите от инвестиции или заеми, банкови и други лихви. 

5 2 2 Постъпления от лихви от предварително финансиране 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  
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ГЛАВА 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  

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са 
основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните линии, по 
които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.  

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

Финансова година  2018  Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са 
основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните линии, по 
които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.  

ГЛАВА 5 7 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 
ИНСТИТУЦИЯТА  

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

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 27 011,05  

Забележки  

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са 
основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните линии, по 
които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.  

5 7 1 Приходи, предназначени за конкретна цел, като например приходи от фондации, субсидии, дарения, 
завещания, включително специфичните за всяка институция целеви приходи — целеви приходи 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  
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ГЛАВА 5 7 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 
ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение) 

5 7 1 (продължение)  

Забележки  

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са 
основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните линии, по 
които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.  

5 7 3 Други вноски и възстановени суми във връзка с административната дейност на институцията  — 
целеви приходи  

Финансова година  2018  Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 561 459,66  

Забележки  

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са 
основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните линии, по 
които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.  

ГЛАВА  5 8 — РАЗНИ КОМПЕНСАЦИИ 

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

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са 
основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните линии, по 
които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.  

5 8 1 Приходи от получени застрахователни обезщетения  — целеви приходи 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 71 370,62  

Забележки  

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са 
основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните линии, по 
които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.  

ГЛАВА  5 9 — ДРУГИ ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

5 9 0 Други приходи, свързани с административното управление  

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Тази статия е предназначена за другите приходи, свързани с административното управление. 
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ДЯЛ 9 

РАЗНИ ПРИХОДИ 

ГЛАВА  9 0 — РАЗНИ ПРИХОДИ  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Финансова 
година 2018  

Финансова 
година 2017 

Финансова 
година 2016 % 2016/2018  

ГЛАВА 9 0 

9 0 0 Разни приходи p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО p.m. p.m. 0,—  

Дял 9 — Общо p.m. p.m. 0,—  

ВСИЧКО ОБЩО 55 670 000 53 595 000 49 877 436,97 89,59  
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ДЯЛ 9 

РАЗНИ ПРИХОДИ 

ГЛАВА  9 0 — РАЗНИ ПРИХОДИ 

9 0 0 Разни приходи  

Финансова година  2018  Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  
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РАЗХОДИ 

Общ сбор на бюджетни кредити (2018  г. и 2017  г.) и изпълнение на бюджета (2016  г.)  

Дял 
Глава 

Бюджетен ред Бюджетни кредити 2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от 
изпълнението за 2016  

1 ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА  

1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА  34 706 500 33 493 500 30 329 098,12 

1 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ 
СЛУЖИТЕЛИ  255 326 000 249 717 500 225 901 709,22 

1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ  23 764 000 22 985 500 20 649 295,78 

1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, 
РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА  6 236 500 6 140 000 5 989 075,59  

Дял 1 — Общо 320 033 000 312 336 500 282 869 178,71 

2 СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И 
РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ  

2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ  64 763 000 61 288 000 64 742 188,16 

2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И 
ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И 
ПОДДРЪЖКА  21 670 000 20 944 000 21 519 393,96 

2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ  1 377 500 1 336 000 1 157 473,20 

2 5 РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ  522 000 521 500 498 003,91 

2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, 
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  2 740 000 2 859 000 2 477 929,47  

Дял 2 — Общо 91 072 500 86 948 500 90 394 988,70 

3 РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА  

3 7 РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И 
ОРГАНИ  59 000 59 000 7 000,—  

Дял 3 — Общо 59 000 59 000 7 000,—  

10 ДРУГИ РАЗХОДИ  

10 0 ПРОВИЗИИ  p.m. p.m. 0,—  

10 1 РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ  p.m. p.m. 0,—  

Дял  10 — Общо p.m. p.m. 0,—  

ВСИЧКО ОБЩО 411 164 500 399 344 000 373 271 167,41  
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ДЯЛ 1 

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА 

ГЛАВА  1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 
ГЛАВА  1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Бюджетни 
кредити 2018  

Бюджетни 
кредити 2017 

Резултат от 
изпълнението за 

2016 
% 2016/2018  

ГЛАВА 1 0 

1 0 0 Възнаграждение и други права  

1 0 0 0 Възнаграждения и надбавки 

Едногодишни бюджетни кредити  29 835 000 29 148 000 26 253 205,77 87,99 

1 0 0 2 Права при встъпване в длъжност, преместване и 
прекратяване на служебното правоотношение 

Едногодишни бюджетни кредити  1 290 000 422 000 1 335 000,—  103,49  

Статия 1 0 0 — Общо 31 125 000 29 570 000 27 588 205,77 88,64  

1 0 2 Временни обезщетения  

Едногодишни бюджетни кредити  2 700 000 3 042 000 2 155 679,60 79,84  

1 0 4 Командировки  

Едногодишни бюджетни кредити  342 000 342 000 322 281,52 94,23  

1 0 6 Обучение  

Едногодишни бюджетни кредити  539 500 539 500 262 931,23 48,74  

1 0 9 Провизии  

Едногодишни бюджетни кредити  p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО 34 706 500 33 493 500 30 329 098,12 87,39  

ГЛАВА 1 2 

1 2 0 Възнаграждения и други права  

1 2 0 0 Възнаграждения и надбавки 

Едногодишни бюджетни кредити  252 357 000 246 665 000 223 279 267,85 88,48 

1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд 

Едногодишни бюджетни кредити  703 000 685 000 646 971,89 92,03 

1 2 0 4 Права при встъпване в длъжност, преместване и 
прекратяване на служебното правоотношение 

Едногодишни бюджетни кредити  2 036 000 2 137 500 1 975 469,48 97,03  

Статия 1 2 0 — Общо 255 096 000 249 487 500 225 901 709,22 88,56  

1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на 
служебното правоотношение  

1 2 2 0 Обезщетения в случай на пенсиониране в интерес на 
службата  (членове  41  и 50  от Правилника)  

Едногодишни бюджетни кредити  230 000 230 000 0,— 
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ГЛАВА  1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (продължение) 
ГЛАВА  1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ 
ГЛАВА  1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Бюджетни 
кредити 2018  

Бюджетни 
кредити 2017  

Резултат от 
изпълнението за 

2016 
% 2016/2018  

1 2 2 (продължение) 

1 2 2 2 Обезщетения при окончателно прекратяване на 
служебното правоотношение и специална система на 
пенсиониране на длъжностните лица и срочно наетите 
лица 

Едногодишни бюджетни кредити  p.m. p.m. 0,—  

Статия 1 2 2 — Общо 230 000 230 000 0,— 

1 2 9 Провизии  

Едногодишни бюджетни кредити  p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО 255 326 000 249 717 500 225 901 709,22 88,48  

ГЛАВА 1 4 

1 4 0 Друг персонал и външни лица 

1 4 0 0 Други служители 

Едногодишни бюджетни кредити  8 011 000 7 323 500 6 174 871,76 77,08 

1 4 0 4 Стажове и обмен на персонал 

Едногодишни бюджетни кредити  896 500 808 000 682 000,—  76,07 

1 4 0 5 Други външни услуги 

Едногодишни бюджетни кредити  245 000 242 500 221 640,—  90,47 

1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област 

Едногодишни бюджетни кредити  14 611 500 14 611 500 13 570 784,02 92,88  

Статия 1 4 0 — Общо 23 764 000 22 985 500 20 649 295,78 86,89  

1 4 9 Провизии  

Едногодишни бюджетни кредити  p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО 23 764 000 22 985 500 20 649 295,78 86,89  

ГЛАВА 1 6 

1 6 1 Разходи за управление на персонала  

1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал 

Едногодишни бюджетни кредити  180 500 197 000 150 825,61 83,56 

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация 

Едногодишни бюджетни кредити  1 739 500 1 689 500 1 603 192,11 92,16  

Статия 1 6 1 — Общо 1 920 000 1 886 500 1 754 017,72 91,36 
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ГЛАВА  1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение) 

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Бюджетни 
кредити 2018  

Бюджетни 
кредити 2017 

Резултат от 
изпълнението за 

2016 
% 2016/2018  

1 6 2 Командировки  

Едногодишни бюджетни кредити  498 500 391 500 358 719,60 71,96  

1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията  

1 6 3 0 Социално обслужване 

Едногодишни бюджетни кредити  20 000 20 000 5 917,50 29,59 

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

Едногодишни бюджетни кредити  350 000 264 500 257 340,83 73,53  

Статия 1 6 3 — Общо 370 000 284 500 263 258,33 71,15  

1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в 
институцията  

1 6 5 0 Медицинско обслужване 

Едногодишни бюджетни кредити  212 000 297 000 112 586,24 53,11 

1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене 

Едногодишни бюджетни кредити  88 000 88 000 79 993,70 90,90 

1 6 5 4 Многофункционален детски център 

Едногодишни бюджетни кредити  2 990 000 3 085 000 3 399 500,—  113,70 

1 6 5 5 Разходи на Службата за управление и плащане по 
индивидуални права  (PMO) по обслужване на 
персонала на Съда  

Едногодишни бюджетни кредити  118 000 86 500 0,— 

1 6 5 6 Европейски училища 

Едногодишни бюджетни кредити  40 000 21 000 21 000,—  52,50  

Статия 1 6 5 — Общо 3 448 000 3 577 500 3 613 079,94 104,79  

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО 6 236 500 6 140 000 5 989 075,59 96,03  

Дял 1 — Общо 320 033 000 312 336 500 282 869 178,71 88,39  
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ДЯЛ 1 

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА 

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА  

1 0 0 Възнаграждение и други права 

1 0 0 0 Възнаграждения и надбавки 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

29 835 000 29 148 000 26 253 205,77  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване, за членовете на институцията, на: 

—  основната заплата, 

— надбавките за пребиваване в чужда държава, 

—  семейните надбавки, а именно надбавка за жилищни нужди, надбавка за деца на издръжка и надбавка за 
образование, 

— надбавките, свързани с изпълнението на представителни функции и определени задължения, 

— участие на работодателя (0,87 %) за осигуряване срещу рисковете  „Професионална болест“ и 
„Злополука“, както и участието на работодателя (3,4 %) за здравно осигуряване, 

—  помощ при раждане, 

—  обезщетенията, предвидени при смърт на член на институцията, 

— отражението на корекционните коефициенти, приложими към основната заплата, надбавките за 
пребиваване в чужда държава, семейните надбавки и трансфера в чужбина на част от възнаграждението 
на членовете на институцията (прилагане по аналогия на член 17  от приложение VII към Правилника за 
длъжностните лица на Европейския съюз).  

Правно основание  

Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25  юли 1967  г. относно определянето на 
възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните 
адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Общия съд, както и на 
председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., 
стp. 1), и по-специално членове 3, 4, 4а, 11  и 14  от него. 

Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29  февруари  2016  г. за определяне на възнагражденията на 
високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност (ОВ L 58, 4.3.2016  г., стр. 1). 

1 0 0 2 Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

1 290 000 422 000 1 335 000,—  
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение)  

1 0 0 (продължение) 

1 0 0 2 (продължение)  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

—  пътните разходи, изплащани на членовете на институцията (включително членовете на семейството) при 
встъпване в длъжност или напускане на институция, 

—  надбавките за настаняване и пренастаняване, изплащани на членовете на институцията при встъпване в 
длъжност или напускане, 

—  разходите за пренасяне, изплащани на членовете на институцията при встъпване в длъжност или 
напускане.  

Правно основание 

Регламент  № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25  юли 1967  г. относно определянето на 
възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните 
адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Общия съд, както и на 
председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., 
стp. 1) , и по-специално член 5 от него. 

Регламент  (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29  февруари  2016  г. за определяне на възнагражденията на 
високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност (ОВ L 58, 4.3.2016  г., стр. 1).  

1 0 2 Временни обезщетения  

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

2 700 000 3 042 000 2 155 679,60  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на временните обезщетения, семейните надбавки, както 
и на корекционните коефициенти в страната на местопребиваване на членовете на институцията след 
прекратяване на функциите им. 

Правно основание  

Регламент  № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25  юли 1967  г. относно определянето на 
възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните 
адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Общия съд, както и на 
председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., 
стp. 1), и по-специално член 7 от него.  

Регламент  (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29  февруари  2016  г. за определяне на възнагражденията на 
високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност (ОВ L 58, 4.3.2016  г., стр. 1).  

1 0 4 Командировки  

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

342 000 342 000 322 281,52 
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение) 

1 0 4 (продължение)  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните разходи, плащане на дневни, както и 
допълнителни или извънредни разноски, направени по време на мисия. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m.  

Правно основание  

Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25  юли 1967г. относно определянето на 
възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните 
адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Общия съд, както и на 
председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., 
стp. 1), и по-специално член 6 от него.  

Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29  февруари  2016  г. за определяне на възнагражденията на 
високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност(ОВ L 58, 4.3.2016  г., стр. 1).  

1 0 6 Обучение  

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

539 500 539 500 262 931,23  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за участие на членовете на институцията в 
езикови курсове или други курсове за повишаване на професионалната квалификация. 

1 0 9 Провизии  

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на възможните актуализации на 
възнагражденията по време на финансовата година. 

Този бюджетен кредит е временен и може да бъде използван само след като бъде прехвърлен към други 
бюджетни редове в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент. 

Правно основание  

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25  октомври  2012 г. 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). 
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ГЛАВА  1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ 

Забележки  

Към бюджетните кредити, вписани в тази глава, е приложено общо определено намаление от 2,5 %. 

1 2 0 Възнаграждения и други права  

1 2 0 0 Възнаграждения и надбавки 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

252 357 000 246 665 000 223 279 267,85  

Забележки  

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

—  основната заплата на длъжностните лица и на служителите на временна длъжност, 

— семейните надбавки, включващи надбавка за жилищни нужди, надбавка за деца на издръжка и надбавка 
за образование на длъжностните лица и на служителите на временна длъжност, 

—  надбавките за експатриране и пребиваване в чужда държава на длъжностните лица и на служителите на 
временна длъжност, 

—  надбавките за секретарска дейност на длъжностните лица от степен AST, упражняващи професията 
машинописец-стенограф, оператор на телекс, машинописец, секретар на дирекция или главен секретар, 

—  участие на работодателя в покритието на риска  „Заболяване“ (3,4 % от основната заплата); вноската за 
служителите е 1,7 % от основната заплата, 

— участие на работодателя във връзка с осигуряването срещу рисковете  „Професионална болест“ и 
„Злополука“ (0,5 % от основната заплата) и допълнителни разходи, произтичащи от прилагането на 
съответните разпоредби на Правилника за длъжностните лица, 

—  вноските за риск „Безработица“ за срочно наетите служители, 

—  плащанията, извършвани от институцията в полза на срочно наети служители за придобиване или 
запазване на пенсионни права в страната на произхода им, 

—  помощта при раждане, а в случай на смърт на длъжностно лице — пълния размер на възнаграждението 
на починалото лице до края на третия месец, следващ месеца на настъпване на смъртта, както и разходите 
за пренасяне на тялото до мястото на произход на починалия, 

—  пътните разходи на длъжностните лица и на служителите на временна длъжност по повод годишния им 
отпуск, както и тези на техните съпрузи или лицата на тяхна издръжка, от местоработата им до мястото 
на произход, 

—  обезщетението при уволнение за длъжностно лице, назначено на изпитателен срок, чието 
правоотношение е прекратено на основание очевидно несправяне със служебните задължения, 
обезщетение на служител на временна длъжност при едностранно прекратяване на договора му от 
страна на институцията, откупуване на пенсионни права на бивши служители със спомагателни 
функции, назначени като срочно наети служители или длъжностни лица, 

—  отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и 
служителите със спомагателни функции, както и към часовете извънреден труд, 

— надбавката за настаняване и пътни разходи, 
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ  (продължение)  

1 2 0 (продължение) 

1 2 0 0 (продължение) 

—  фиксираните надбавки за изпълнение на определени функции, 

—  фиксираните надбавки, свързани с преместване, 

— фиксираните надбавки, свързани с работа на смени, дежурства на работното място и/или в къщи. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m.  

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 62, 64, 65, 66, 67 и 68 от 
него и раздел I от приложение  VII към него, член 69  от него, член 4 от приложение VII към него, член 18 от 
приложение  XIII  към него, членове 72  и 73  от него и член 15  от приложение  VIII към него, членове 70, 74 и 
75 от него, член 8 от приложение  VII към него, и член 34  от него.  

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално членове 28а, 42, 47 и 48 от 
тях.  

Общи правила, свързани с риска „Заболяване“ на длъжностните лица на Европейския съюз, и по-конкретно 
член  23 от нея. 

1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

703 000 685 000 646 971,89  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксираните обезщетения и почасовото 
допълнително възнаграждение за извънредния труд, положен от длъжностни лица, служители и местни 
служители, които не е могло да бъдат компенсирани съгласно предвидените условия с предоставяне на 
неработно време. 

Правно основание 

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

1 2 0 4 Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

2 036 000 2 137 500 1 975 469,48  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

—  пътните разходи, изплащани на служителите (включително членовете на семейството) при встъпване в 
длъжност или напускане, 
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ  (продължение)  

1 2 0 (продължение) 

1 2 0 4 (продължение) 

—  надбавките за настаняване и пренастаняване, изплащани на служителите, задължени да променят 
обичайното си пребиваване при встъпване в длъжност, както и при окончателно прекратяване на 
служебното правоотношение, последвано от установяване в друго населено място, 

— разноските за преместване, изплащани на служителите, които представят доказателства за 
необходимостта от промяна на обичайното си пребиваване при встъпване в длъжност, както и при 
окончателно прекратяване на служебното правоотношение, последвано от установяване в друго 
населено място, 

— дневните надбавки, изплащани на служителите, които представят доказателства за необходимостта от 
промяна на обичайното си пребиваване при встъпване в длъжност. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m.  

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 20  и 71  от него и членове 5, 
6, 7, 9 и 10 от приложение VII към него.  

1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение 

1 2 2 0 Обезщетения в случай на пенсиониране в интерес на службата  (членове 41  и 50  от Правилника)  

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

230 000 230 000 0,—  

Забележки  

С тези бюджетни кредити трябва да бъдат покрити обезщетенията както на длъжностните лица, които са в 
неактивна заетост поради съкращаване на щата на институцията, така и на лицата, заемащи длъжности със 
степен AD 16, AD 15 или  AD 14 и пенсионирани в интерес на службата, а и на длъжностните лица, 
задължени да ползват отпуск в интерес на службата за организационни нужди, свързани с придобиването на 
нови компетентности в рамките на институциите.  

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 42в, член 50  и приложение  IV. 

1 2 2 2 Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система на 
пенсиониране на длъжностните лица и срочно наетите лица 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  
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ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ  (продължение)  

1 2 2 (продължение) 

1 2 2 2 (продължение)  

Забележки  

С този бюджетен кредит трябва да бъдат покрити: 

— обезщетения, които трябва да бъдат изплатени в приложение на Правилника или на регламенти, 

—  участие на работодателя във връзка с осигуряването срещу риска  „Заболяване“ на получателите на 
обезщетения, 

—  отражение на корекционните коефициенти, приложими към различните обезщетения. 

Правно основание  

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

1 2 9 Провизии  

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на възможните актуализации на 
възнагражденията по време на финансовата година. 

Този бюджетен кредит е временен и може да бъде използван само след като бъде прехвърлен към други 
бюджетни редове в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент. 

Правно основание  

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

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25  октомври  2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012  г., стр. 1). 
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ГЛАВА  1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ 

1 4 0 Друг персонал и външни лица  

1 4 0 0 Други служители 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

8 011 000 7 323 500 6 174 871,76  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

—  възнаграждението, както и участие на работодателя в социалноосигурителната схема на помощния 
персонал, на устните преводачи със спомагателни функции, на местните служители и на писмените 
преводачи със спомагателни функции, 

—  хонорарите и разходите на специалните съветници, включително хонорарите на лекарите, 

— разходите, когато са направени такива, за договорно наети служители. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m.  

Правно основание  

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 4 и дял V, както и член 5 
и дял  VI. 

1 4 0 4 Стажове и обмен на персонал 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

896 500 808 000 682 000,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

—  разноските, свързани с командироване в службите на Съда на Европейския съюз на длъжностни лица на 
държавите-членки или на други национални експерти, 

—  финансирането на стипендиите, предоставяни на стажанти във вътрешното обучение в службите на 
институцията. 

1 4 0 5 Други външни услуги 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

245 000 242 500 221 640,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на външния персонал, доколкото тези 
услуги не могат да бъдат предоставени от персонала на институцията. 
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ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ  (продължение) 

1 4 0 (продължение)  

1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

14 611 500 14 611 500 13 570 784,02  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

—  разходите, свързани с дейностите, определени от Междуинституционалния комитет по писмени и устни 
преводи (CITI) за насърчаване на междуинституционалното сътрудничество в езиковата област, 

— плащанията на устните преводачи на свободна практика от генерална дирекция „Устни преводи“ на 
Европейската комисия, 

—  плащанията на конферентни преводачи, 

— плащанията за услуги, предоставяни от технически лица на конференции по договор, и такива, които 
предоставят тази услуга само за конкретен случай, 

—  плащанията за допълнителни услуги по коректура на текстовете, по-конкретно хонорарите и разходите за 
застраховане, преместване, престой и командироване на коректорите на свободна практика, както и 
свързаните с това административни разноски, 

—  разноските, свързани с преводачески услуги от нещатни или временни преводачи, с машинопис и други 
дейности, възложени на изпълнители извън службата по преводи.  

Съдът на Европейския съюз ще полага усилия за сътрудничество с другите институции посредством 
междуинституционално разбирателство, с цел да се избегне ненужно дублиране на усилията за превод на 
процедурни документи, като по този начин ще се гарантират допълнителни икономии за общия бюджет на 
Съюза.  

1 4 9 Провизии 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на възможните актуализации на 
възнагражденията по време на финансовата година. 

Този бюджетен кредит e временен и може да бъде използван само след като бъде прехвърлен към други 
статии или позиции от тази глава, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент. 

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 65  и 65а от него и 
приложение  XI към него. 
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ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ  (продължение)  

1 4 9 (продължение)  

Регламент  (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25  октомври 2012  г. 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).  

ГЛАВА  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 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

180 500 197 000 150 825,61  

Забележки  

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за организация на процедурите за 
подбор на персонал, пряко организирани от Съда, както и на разходите, свързани с пътуванията и 
медицинския преглед на кандидатите.  

В надлежно обосновани от оперативни нужди случаи, и след консултиране с Европейската служба за подбор 
на персонал, те могат да бъдат използвани за конкурси, организирани от самата институция.  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

1 739 500 1 689 500 1 603 192,11  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за организирането на курсове за повишаване на професионалната 
квалификация и за преквалификация, включително на междуинституционални езикови курсове. 

Той покрива и разходите за образователни и технически материали. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m.  

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него. 
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ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение)  

1 6 2 Командировки  

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

498 500 391 500 358 719,60  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за транспорт, плащане на дневни, както и 
допълнителни или извънредни разноски, направени по време на командировка.  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m.  

Правно основание  

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

1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията  

1 6 3 0 Социално обслужване 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

20 000 20 000 5 917,50  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с взетите мерки в полза на 
служители, намиращи се в особено затруднено положение.  

Той е предназначен и за посочените по-долу лица с увреждания, в рамките на насочена към тях политика: 

—  длъжностни лица в активна заетост и срочно наети служители, 

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

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

Той покрива възстановяването, в рамките на бюджетните ограничения след изчерпване на правата, 
евентуално предоставени на национално равнище в държавата по пребиваване или произход, на признатите 
за необходими разходи от немедицинско естество, които произтичат от увреждане и са надлежно оправдани.  

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 76  от него. 
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ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение)  

1 6 3 (продължение)  

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

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

350 000 264 500 257 340,83  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за: 

— поощряване и финансово подпомагане на всяка инициатива, насочена към насърчаване на социалните 
контакти между служители от различни националности, чрез субсидиране на клубове, спортни и 
културни центрове за персонала, 

—  покриване финансирането на другите мерки и субсидии в полза на служителите и техните семейства. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m.  

1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията 

1 6 5 0 Медицинско обслужване 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

212 000 297 000 112 586,24  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с годишния медицински контрол 
по отношение на всички длъжностни лица, включително медицинските изследвания и прегледи, необходими 
в рамките на този контрол, както и на разходите за дейността на медицинския център.  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 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 него. 

1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

88 000 88 000 79 993,70  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с придобиването и поддръжката 
на оборудването в ресторанта и кафенето, както и част от разходите за тяхната дейност. 
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ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение)  

1 6 5 (продължение) 

1 6 5 2 (продължение)  

Освен това те покриват разходите за преустройство и подновяване на оборудването на ресторантите и 
столовите. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 

1 6 5 4 Многофункционален детски център 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

2 990 000 3 085 000 3 399 500,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на Съда в разходите за 
многофункционален детски център и учебен център в Люксембург.  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 

1 6 5 5 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на 
персонала на Съда  

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

118 000 86 500 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, поети съгласно споразуменията за 
предоставяне на услуги, сключени между Службата за управление и плащане по индивидуални права 
(PMO) и Съда. 

1 6 5 6 Европейски училища 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

40 000 21 000 21 000,—  

Забележки  

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноската на Съда на Европейския съюз за 
европейските училища от тип 2, акредитирани от Управителния съвет на европейските училища, или на 
възстановяването на платената от Комисията вноска от името на Съда за европейските училища от тип 2, 
акредитирани от Управителния съвет на европейските училища, в съответствие със сключеното с Комисията 
споразумение за предоставяне на услуги. Те покриват разходите за записаните в тези училища деца на 
служителите на Съда, за които се прилага Правилникът за длъжностните лица. 
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ДЯЛ 2 

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 

ГЛАВА  2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Бюджетни 
кредити 2018  

Бюджетни 
кредити 2017 

Резултат от 
изпълнението за 

2016 
% 2016/2018  

ГЛАВА 2 0 

2 0 0 Сгради  

2 0 0 0  Наем 

Едногодишни бюджетни кредити  9 762 000 9 710 000 4 211 358,73 43,14 

2 0 0 1 Дългосрочен наем/покупка 

Едногодишни бюджетни кредити  34 109 000 32 133 000 39 053 669,38 114,50 

2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти 

Едногодишни бюджетни кредити  p.m. p.m. 0,—  

2 0 0 5 Строителство на сгради 

Едногодишни бюджетни кредити  p.m. p.m. 0,—  

2 0 0 7 Оборудване на помещения 

Едногодишни бюджетни кредити  1 112 000 895 000 2 803 868,99 252,15 

2 0 0 8 Проучвания и техническа помощ, свързани със 
строителните проекти на сгради 

Едногодишни бюджетни кредити  1 496 000 1 100 000 1 332 894,48 89,10  

Статия 2 0 0 — Общо 46 479 000 43 838 000 47 401 791,58 101,99  

2 0 2 Разходи, свързани със сградите  

2 0 2 2 Почистване и поддръжка 

Едногодишни бюджетни кредити  7 896 000 7 423 000 7 581 674,55 96,02 

2 0 2 4 Потребление на енергия 

Едногодишни бюджетни кредити  2 518 000 2 485 000 2 140 661,34 85,01 

2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите 

Едногодишни бюджетни кредити  7 520 000 7 232 000 7 196 463,22 95,70 

2 0 2 8 Застраховки 

Едногодишни бюджетни кредити  137 000 99 000 107 386,58 78,38 

2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите 

Едногодишни бюджетни кредити  213 000 211 000 314 210,89 147,52  

Статия 2 0 2 — Общо 18 284 000 17 450 000 17 340 396,58 94,84  

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО 64 763 000 61 288 000 64 742 188,16 99,97 
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ГЛАВА  2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА 
ГЛАВА  2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ 
ГЛАВА  2 5 — РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Бюджетни 
кредити 2018  

Бюджетни 
кредити 2017  

Резултат от 
изпълнението за 

2016 
% 2016/2018  

ГЛАВА 2 1 

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

2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни 
продукти 

Едногодишни бюджетни кредити  7 125 500 6 604 000 7 167 066,04 100,58 

2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и поддържане 
на софтуерни продукти и системи 

Едногодишни бюджетни кредити  11 680 000 11 185 000 11 305 568,89 96,79 

2 1 0 3 Телекомуникации 

Едногодишни бюджетни кредити  400 000 687 000 295 472,75 73,87  

Статия 2 1 0 — Общо 19 205 500 18 476 000 18 768 107,68 97,72  

2 1 2 Обзавеждане  

Едногодишни бюджетни кредити  629 500 657 500 678 815,91 107,83  

2 1 4 Техническо оборудване и инсталации  

Едногодишни бюджетни кредити  303 000 225 000 542 347,71 178,99  

2 1 6 Превозни средства  

Едногодишни бюджетни кредити  1 532 000 1 585 500 1 530 122,66 99,88  

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО 21 670 000 20 944 000 21 519 393,96 99,31  

ГЛАВА 2 3 

2 3 0 Хартия, канцеларски материали и разни консумативи  

Едногодишни бюджетни кредити  660 000 690 000 693 999,94 105,15  

2 3 1 Разходи за финансово обслужване  

Едногодишни бюджетни кредити  20 000 20 000 10 087,75 50,44  

2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения  

Едногодишни бюджетни кредити  130 000 70 000 14 150,—  10,88  

2 3 6 Пощенски такси  

Едногодишни бюджетни кредити  144 000 157 000 111 000,—  77,08  

2 3 8 Други административни разходи  

Едногодишни бюджетни кредити  423 500 399 000 328 235,51 77,51  

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО 1 377 500 1 336 000 1 157 473,20 84,03  

ГЛАВА 2 5 

2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи  

Едногодишни бюджетни кредити  142 000 147 000 138 000,—  97,18 
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ГЛАВА  2 5 — РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ  (продължение) 
ГЛАВА  2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Бюджетни 
кредити 2018  

Бюджетни 
кредити 2017 

Резултат от 
изпълнението за 

2016 
% 2016/2018  

2 5 4 Срещи, конгреси, конференции и посещения  

Едногодишни бюджетни кредити  380 000 374 500 360 003,91 94,74  

2 5 7 Правна информатика  

Едногодишни бюджетни кредити  p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО 522 000 521 500 498 003,91 95,40  

ГЛАВА 2 7 

2 7 0 Справки, изследвания и проучвания с ограничен 
характер  

Едногодишни бюджетни кредити  p.m. p.m. 0,—  

2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране  

Едногодишни бюджетни кредити  1 971 000 1 615 000 1 545 734,26 78,42  

2 7 4 Създаване и разпространение на информация  

2 7 4 0 Официален вестник 

Едногодишни бюджетни кредити  150 000 450 000 493 750,—  329,17 

2 7 4 1 Публикации от общ характер 

Едногодишни бюджетни кредити  430 000 637 500 292 135,34 67,94 

2 7 4 2 Други разходи за информация 

Едногодишни бюджетни кредити  189 000 156 500 146 309,87 77,41  

Статия 2 7 4 — Общо 769 000 1 244 000 932 195,21 121,22  

ГЛАВА 2 7 — ОБЩО 2 740 000 2 859 000 2 477 929,47 90,44  

Дял 2 — Общо 91 072 500 86 948 500 90 394 988,70 99,26  
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ДЯЛ 2 

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ 

2 0 0 Сгради  

2 0 0 0 Наем 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

9 762 000 9 710 000 4 211 358,73  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наемите, заплащани за сгради или части от сгради, 
ползвани от институцията.  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 

2 0 0 1 Дългосрочен наем/покупка 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

34 109 000 32 133 000 39 053 669,38  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските за дългосрочен наем/покупка на сгради, за 
които е сключен договор за дългосрочен наем/покупка. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 

2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  

2 0 0 5 Строителство на сгради 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Тази позиция има за цел да покрие евентуално записване на бюджетни кредити, предназначени за 
строителство на сгради. 

2 0 0 7 Оборудване на помещения 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

1 112 000 895 000 2 803 868,99  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

—  различни дейности по оборудването, и по-конкретно поставяне на прегради, завеси, кабели, боядисване, 
поставяне на тапети, подова настилка, окачени тавани и разполагане на необходимите технически 
инсталации към тях, 

—  разходи, свързани с дейности, произтичащи от проучвания и подпомагане. 
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (продължение)  

2 0 0 (продължение) 

2 0 0 7 (продължение)  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 

2 0 0 8 Проучвания и техническа помощ, свързани със строителните проекти на сгради 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

1 496 000 1 100 000 1 332 894,48  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с проучванията и техническата 
помощ относно строителните проекти от голям мащаб.  

2 0 2 Разходи, свързани със сградите  

2 0 2 2 Почистване и поддръжка 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

7 896 000 7 423 000 7 581 674,55  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка и почистване, съгласно 
действащите договори, на помещенията и техническите инсталации, както и на разходите за ремонт и 
материалите, необходими за общата поддръжка  (освежаване, поправки и т.н.) на ползваните от институцията 
сгради.  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 

2 0 2 4 Потребление на енергия 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

2 518 000 2 485 000 2 140 661,34  

Забележки  

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

Размерът на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент възлиза на 120 000 EUR. 

2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

7 520 000 7 232 000 7 196 463,22  

Забележки  

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване главно на разходите за наблюдение на ползваните от 
институцията сгради. 

29.6.2017  г. BG IV/59Проектобюджет 2018 г. 

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ



 

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ  (продължение) 

2 0 2 (продължение) 

2 0 2 6 (продължение)  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 

2 0 2 8 Застраховки 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

137 000 99 000 107 386,58  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на премиите, предвидени в застрахователните полици, 
които са свързани с ползваните от институцията сгради. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 

2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

213 000 211 000 314 210,89  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на другите текущи разходи, които са свързани с 
недвижимите имоти и не са специално предвидени в останалите статии на настоящата глава, по-конкретно 
за поддръжка на пътната мрежа, дезинфекциране, извозване на отпадъци, сигнализационни знаци и т.н.  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m.  

ГЛАВА 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, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

7 125 500 6 604 000 7 167 066,04  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен да обхване придобиването, обновяването, наема, ремонта и 
поддръжката на цялото оборудване и инсталациите, свързани с информационното обслужване, с 
автоматизацията на работата и телефонията  (включително факсмашините, оборудването за 
видеоконференции и мултимедийното оборудване), както и свързаните с устния превод съоръжения, като 
кабини, слушалки, пултове за синхронен превод. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 
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ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА (продължение)  

2 1 0 (продължение)  

2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и поддържане на софтуерни продукти и системи 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

11 680 000 11 185 000 11 305 568,89  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за анализ и програмиране на компютърното 
обучение. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 

2 1 0 3 Телекомуникации 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

400 000 687 000 295 472,75  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, свързани с телекомуникациите, 
например за разходите за абонамент и телефонни комуникации  (фиксирани и мобилни). 

Освен това те покриват разходите, свързани с мрежите за пренос на данни.  

Размерът на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.  

2 1 2 Обзавеждане  

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

629 500 657 500 678 815,91  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за: 

— покупките на допълнително обзавеждане, 

— подмяна на обзавеждане, което е на повече от 15  години и на обзавеждане, което не може да бъде 
поправено, 

—  наем на обзавеждане, 

— поддръжка и поправка на обзавеждане. 

Размер на целевите приходи в съответствие с член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 
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ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА (продължение)  

2 1 4 Техническо оборудване и инсталации  

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

303 000 225 000 542 347,71  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен да покрива: 

—  покупката на техническо оборудване, 

—  подмяна на техническото оборудване, и по-специално на аудиовизуално оборудване, за архивиране, 
библиотека, както и за различни инструменти за ателиетата за сервизно обслужване на сградите и на 
машините за репродукция на документи, за разпространение и за поща, 

—  наемане на техническо оборудване и инсталации, 

—  поддръжка и ремонт на оборудването по настоящата статия.  

Размер на целевите приходи в съответствие с член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m.  

2 1 6 Превозни средства  

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

1 532 000 1 585 500 1 530 122,66  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за: 

—  придобиване на превозни средства, 

— подмяна на превозните средства с най-много изминати километри, но не по-малко от 120 000 километра, 

—  наем и използване на наетите автомобили, 

—  поддръжка, поправка, гараж, паркинг, магистрални такси и застраховане на служебните автомобили. 

Размерът на целевите приходи съгласно член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент е изчислен на 
47 000 EUR.  

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ  

2 3 0 Хартия, канцеларски материали и разни консумативи 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

660 000 690 000 693 999,94 
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ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)  

2 3 0 (продължение)  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на хартия и офис 
консумативи: 

—  фотокопирна, ксерографска и фактурна хартия, 

—  хартия и канцеларски материали, 

— консумативи, необходими на работилницата за възпроизвеждане на документи, 

— консумативи за службите, натоварени с разпространението и изпращането на материали, 

— консумативи за извършване на звукозаписи, 

—  печатни издания и формуляри, 

— консумативи за компютърно и офис оборудване, 

—  други консумативи и материали, непосочени в инвентарния списък. 

Размерът на целевите приходи в съответствие с член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент е изчислен на 
2 000 EUR.  

2 3 1 Разходи за финансово обслужване 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

20 000 20 000 10 087,75  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банковите разходи  (комисиони, ажио, разни разходи), 
както и на другите финансови разходи.  

Банковите лихви, получавани от институцията, са записани в приходната част. 

2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения  

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

130 000 70 000 14 150,—  
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ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (продължение)  

2 3 2 (продължение)  

Забележки  

С тези бюджетни кредити трябва да бъдат покрити по-специално адвокатските хонорари, които институцията 
трябва да плати за получени от нея професионални услуги, или съдебните разноски, които тя е осъдена да 
заплати въз основа на съдебен акт, и обезщетенията за вреди.  

Размер на целевите приходи в съответствие с член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m.  

2 3 6 Пощенски такси  

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

144 000 157 000 111 000,—  

Забележки  

Размер на целевите приходи в съответствие с член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m.  

2 3 8 Други административни разходи  

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

423 500 399 000 328 235,51  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

—  разходите за различни застраховки (по-конкретно риск  „Гражданска отговорност“, риск  „Кражба“, риск, 
свързан с текстообработващи машини, електронен риск), 

—  разходи за покупка, поддръжка и почистване главно на тогите на магистратите, униформите на 
разсилните и шофьорите, работното облекло на персонала, натоварен с размножаване на документи, и 
на екипа по поддръжката, 

— различните разходи за вътрешни събрания, 

— разходите за преместване и опаковане на оборудването, обзавеждането и канцеларските материали, 

— оперативните разходи, извършени от доставчиците на услуги, 

— другите оперативни разходи, които не са изрично предвидени в горните редове. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 
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ГЛАВА  2 5 — РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ  

2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи  

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

142 000 147 000 138 000,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на институцията във връзка с приеми и 
представителни разходи, както и на разходите за приеми и представителни разходи на членовете на 
персонала. 

2 5 4 Срещи, конгреси, конференции и посещения 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

380 000 374 500 360 003,91  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен главно да покрива разходите за организирането, със съдействието на 
министерствата на правосъдието, на семинари и други учебни мероприятия в седалището на институцията за 
магистрати и други юристи на държавите-членки. 

Развитието на съдебната практика на институцията и на националните юрисдикции в областта на правото на 
Съюза налага провеждането на събрания с учебна цел с магистрати от висшите национални съдилища, както 
и със специалисти по право на Съюза.  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване и на организационните разходи, включително пътните и 
режийни разноски на участниците.  

На последно място, тези бюджетни кредити са предназначени и за финансиране на посещенията на групи 
посетители, които не са практикуващи юристи, и по-специално на учащи.  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m.  

2 5 7 Правна информатика  

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предвиден във връзка с евентуално искане на Комисията за участие на други 
институции в разноските, свързани с правно-информационното обслужване  (захранване и разпространение 
на междуинституционалната база данни). 
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ГЛАВА 2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

2 7 0 Справки, изследвания и проучвания с ограничен характер  

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  

2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране  

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

1 971 000 1 615 000 1 545 734,26  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за: 

—  придобиване на произведения, документи и други публикации, както и за обновяване на наличния фонд, 

— дейности по събиране и закупуване на цифрови данни в областта на правната документация, 

— специални материали за библиотеката, 

— абонамент за списания, неспециализирани периодични издания и различни бюлетини, 

—  абонамент за вестници, 

— дейности по подвързване и съхраняване на произведенията от библиотечния фонд, 

— такси за достъп до външни правни бази данни, 

—  вноската на Съда за разходите за съхранение и опазване на историческите архиви на Европейския съюз в 
Европейския университетски институт във Флоренция, 

—  анализ на съдебните актове и захранване на бази данни. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m.  

2 7 4 Създаване и разпространение на информация  

2 7 4 0 Официален вестник 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

150 000 450 000 493 750,—  
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ГЛАВА 2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  (продължение)  

2 7 4 (продължение) 

2 7 4 0 (продължение)  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на институцията за публикациите в 
Официален вестник на Европейския съюз.  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 

2 7 4 1 Публикации от общ характер 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

430 000 637 500 292 135,34  

Забележки  

С този бюджетен кредит по-специално трябва да бъдат покрити разходите за отпечатване и разпространение 
на  Сборника съдебна практика на Съда, в това число съдебната практика на Общия съд, както и на 
Справочника на съдебната практика по право на Съюза.  

Освен това този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за издаване на Годишния доклад на 
Съда и на други брошури за представяне на Съда, които са на разположение на посетителите.  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 

2 7 4 2 Други разходи за информация 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

189 000 156 500 146 309,87  

Забележки  

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване и създаване на 
произведения за популяризиране на правото на Съюза, на другите разходи за информационни цели/ 
комуникация и на разходите за снимки. Те също така са предназначени да служат за улесняване на 
организацията на срещи с журналисти, с редактори на правни списания или с учени от трети държави.  

Съответните бюджетни кредити преди това бяха вписани в статия  2 5 6. 
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ДЯЛ 3 

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

ГЛАВА  3 7 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ 

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Бюджетни 
кредити 2018  

Бюджетни 
кредити 2017  

Резултат от 
изпълнението за 

2016 
% 2016/2018  

ГЛАВА 3 7 

3 7 1 Специални разходи на Съда на Европейския съюз  

3 7 1 0 Съдебни разноски 

Едногодишни бюджетни кредити  59 000 59 000 7 000,—  11,86 

3 7 1 1 Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за 
създаване на Европейска общност за атомна енергия 

Едногодишни бюджетни кредити  p.m. p.m. 0,—  

Статия 3 7 1 — Общо 59 000 59 000 7 000,—  11,86  

ГЛАВА 3 7 — ОБЩО 59 000 59 000 7 000,—  11,86  

Дял 3 — Общо 59 000 59 000 7 000,—  11,86  
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ДЯЛ 3 

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

ГЛАВА  3 7 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ 

3 7 1 Специални разходи на Съда на Европейския съюз  

3 7 1 0 Съдебни разноски 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

59 000 59 000 7 000,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит трябва да обезпечи доброто правораздаване за случаите, в които е предоставена 
правна помощ, и за всички разноски за свидетели и експерти, оглед и съдебни поръчки, адвокатски 
възнаграждения и други разходи, които е възможно да бъдат поети от институцията.  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 

3 7 1 1 Арбитражен комитет, предвиден в член 18  от Договора за създаване на Европейска общност за атомна 
енергия 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  
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ДЯЛ 10  

ДРУГИ РАЗХОДИ 

ГЛАВА  10 0 — ПРОВИЗИИ 
ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Бюджетни 
кредити 2018  

Бюджетни 
кредити 2017  

Резултат от 
изпълнението за 

2016 
% 2016/2018  

ГЛАВА 10 0 p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 10 0 — ОБЩО p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 10 1 p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 10 1 — ОБЩО p.m. p.m. 0,—  

Дял 10 — Общо p.m. p.m. 0,—  

ВСИЧКО ОБЩО 411 164 500 399 344 000 373 271 167,41 90,78  
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ДЯЛ 10  

ДРУГИ РАЗХОДИ 

ГЛАВА  10 0 — ПРОВИЗИИ 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА  10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  
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ПЕРСОНАЛ 

Раздел IV — Съд на Европейския съюз 

Категория и степен 2018 2017  

Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности  

AD 16 5  —  5  —  

AD 15 12 3 10 1 

AD 14 61 ( 1 ) 56 ( 1 ) 64 ( 1 ) 57 ( 1 ) 

AD 13 101  —  101  —  

AD 12 99 ( 2 ) 86 99 ( 2 ) 86 

AD 11 64 97 50 97 

AD 10 189 45 158 44 

AD 9 151 3 164 2 

AD 8 111 1 133 1 

AD 7 114 28 122 28 

AD 6 6  —  6  —  

AD 5 35  —  35  —  

Междинен сбор AD 948 319 947 316 

AST 11 12  —  10  —  

AST 10 15 1 17 1 

AST 9 39  —  35  —  

AST 8 46 15 50 15 

AST 7 41 38 41 38 

AST 6 81 36 58 36 

AST 5 129 22 118 22 

AST 4 73 59 107 59 

AST 3 107 26 109 27 

AST 2 13 5 13 5 

AST 1 1  —  2  —  

Междинен сбор AST 557 202 560 203 

AST/SC 6 — — — —  

AST/SC 5 — — — —  

AST/SC 4 — — — —  

AST/SC 3 —  3  —  3 

AST/SC 2 34  —  34  —  

AST/SC 1 — — — —  

Междинен сбор AST/SC 34 ( 3 ) 3 ( 3 ) 34 ( 3 ) 3 ( 3 )  

Общо 1 539  ( 4 ) 524 1 541 ( 4 )  522  

Общ сбор 2 063 ( 5 )  2 063 ( 5 ) 

( 1 ) От които един AD 15 ad personam. 
( 2 ) От които 1 AD 14 ad personam. 
( 3 ) Към настоящия момент институцията не може да изчисли с точност броя на необходимите щатни бройки. 
( 4 ) не е включен виртуалният резерв, без заделяне на бюджетни кредити, за длъжностните лица, командировани към членовете на Съда или на Общия съд (6 

AD 12, 12 AD 11, 20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3). 
( 5 ) Заемането на някои длъжности на половин работен ден може да бъде компенсирано с наемането на други служители, в рамките на оставащите щатни 

бройки, останали незаети от функционална група. 

IV/72 BG 29.6.2017 г.Проектобюджет 2018 г. 

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
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	ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  ПРОЕКТ на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година  ТОМ 4  РАЗДЕЛ IV СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2018 г.
	СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ
	ДЯЛ 4
	ГЛАВА 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
	Правно основание

	4 0 3 Постъпления от временна вноска от възнаграждения на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост
	Правно основание

	4 0 4 Постъпления от налога за солидарност, удържан върху заплатите на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост
	Правно основание


	ГЛАВА 4 1 — ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА
	4 1 0 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема
	Правно основание

	4 1 1 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала
	Правно основание

	4 1 2 Вноски към пенсионноосигурителната схема от длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини
	Правно основание



	ДЯЛ 5
	ГЛАВА 5 0 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
	5 0 0 Постъпления от продажба на движими вещи и недвижимо имуществ
	5 0 0 0 Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи
	Забележки

	5 0 0 1 Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи
	Забележки


	5 0 1 Постъпления от продажбата на недвижимо имущество
	Забележки

	5 0 2 Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи
	Забележки


	ГЛАВА 5 1 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ
	5 1 1 Постъпления от наеми и пренаемане на недвижими имоти и възстановяване на наемните разноски
	5 1 1 0 Постъпления от наеми и пренаемане на недвижими имоти — целеви приходи
	Забележки

	5 1 1 1 Възстановяване на наемните разноски — целеви приходи
	Забележки



	ГЛАВА 5 2 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ
	5 2 0 Приходи от инвестиции или заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията
	Забележки

	5 2 2 Постъпления от лихви от предварително финансиране

	ГЛАВА 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
	Забележки

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


	ГЛАВА 5 7 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА
	5 7 0 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи
	Забележки

	5 7 1 Приходи, предназначени за конкретна цел, като например приходи от фондации, субсидии, дарения, завещания, включително специфичните за всяка институция целеви приходи — целеви приходи
	Забележки

	5 7 3 Други вноски и възстановени суми във връзка с административната дейност на институцията — целеви приходи
	Забележки


	ГЛАВА 5 8 — РАЗНИ КОМПЕНСАЦИИ
	5 8 0 Приходи от плащания, свързани с наеми — целеви приходи
	Забележки

	5 8 1 Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи
	Забележки


	ГЛАВА 5 9 — ДРУГИ ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
	5 9 0 Други приходи, свързани с административното управление
	Забележки



	ДЯЛ 9
	ГЛАВА 9 0 — РАЗНИ ПРИХОДИ
	9 0 0 Разни приходи



	РАЗХОДИ
	ДЯЛ 1
	ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА
	1 0 0 Възнаграждение и други права
	1 0 0 0 Възнаграждения и надбавки
	Забележки
	Правно основание

	1 0 0 2 Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
	Забележки
	Правно основание


	1 0 2 Временни обезщетения
	Забележки
	Правно основание

	1 0 4 Командировки
	Забележки
	Правно основание

	1 0 6 Обучение
	Забележки

	1 0 9 Провизии
	Забележки
	Правно основание


	ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ
	Забележки
	1 2 0 Възнаграждения и други права
	1 2 0 0 Възнаграждения и надбавки
	Забележки
	Правно основание

	1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд
	Забележки
	Правно основание

	1 2 0 4 Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
	Забележки
	Правно основание


	1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение
	1 2 2 0 Обезщетения в случай на пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника)
	Забележки
	Правно основание

	1 2 2 2 Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система на пенсиониране на длъжностните лица и срочно наетите лица
	Забележки
	Правно основание


	1 2 9 Провизии
	Забележки
	Правно основание


	ГЛАВА 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ
	1 4 0 Друг персонал и външни лица
	1 4 0 0 Други служители
	Забележки
	Правно основание

	1 4 0 4 Стажове и обмен на персонал
	Забележки

	1 4 0 5 Други външни услуги
	Забележки

	1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област
	Забележки


	1 4 9 Провизии
	Забележки
	Правно основание


	ГЛАВА 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
	Забележки

	1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация
	Забележки
	Правно основание


	1 6 2 Командировки
	Забележки
	Правно основание

	1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията
	1 6 3 0 Социално обслужване
	Забележки
	Правно основание

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


	1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията
	1 6 5 0 Медицинско обслужване
	Забележки
	Правно основание

	1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене
	Забележки

	1 6 5 4 Многофункционален детски център
	Забележки

	1 6 5 5 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Съда
	Забележки

	1 6 5 6 Европейски училища
	Забележки




	ДЯЛ 2
	ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
	2 0 0 Сгради
	2 0 0 0 Наем
	Забележки

	2 0 0 1 Дългосрочен наем/покупка
	Забележки

	2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти
	2 0 0 5 Строителство на сгради
	Забележки

	2 0 0 7 Оборудване на помещения
	Забележки

	2 0 0 8 Проучвания и техническа помощ, свързани със строителните проекти на сгради
	Забележки


	2 0 2 Разходи, свързани със сградите
	2 0 2 2 Почистване и поддръжка
	Забележки

	2 0 2 4 Потребление на енергия
	Забележки

	2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите
	Забележки

	2 0 2 8 Застраховки
	Забележки

	2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите
	Забележки



	ГЛАВА 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, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти
	Забележки

	2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и поддържане на софтуерни продукти и системи
	Забележки

	2 1 0 3 Телекомуникации
	Забележки


	2 1 2 Обзавеждане
	Забележки

	2 1 4 Техническо оборудване и инсталации
	Забележки

	2 1 6 Превозни средства
	Забележки


	ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
	2 3 0 Хартия, канцеларски материали и разни консумативи
	Забележки

	2 3 1 Разходи за финансово обслужване
	Забележки

	2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения
	Забележки

	2 3 6 Пощенски такси
	Забележки

	2 3 8 Други административни разходи
	Забележки


	ГЛАВА 2 5 — РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
	2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи
	Забележки

	2 5 4 Срещи, конгреси, конференции и посещения
	Забележки

	2 5 7 Правна информатика
	Забележки


	ГЛАВА 2 7 — ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
	2 7 0 Справки, изследвания и проучвания с ограничен характер
	2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране
	Забележки

	2 7 4 Създаване и разпространение на информация
	2 7 4 0 Официален вестник
	Забележки

	2 7 4 1 Публикации от общ характер
	Забележки

	2 7 4 2 Други разходи за информация
	Забележки




	ДЯЛ 3
	ГЛАВА 3 7 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
	3 7 1 Специални разходи на Съда на Европейския съюз
	3 7 1 0 Съдебни разноски
	Забележки

	3 7 1 1 Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за създаване на Европейска общност за атомна енергия



	ДЯЛ 10
	ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
	ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ


	ПЕРСОНАЛ
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