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ДОКУМЕНТИ



 

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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ПРИХОДИ 

Вноска от Европейския съюз за финансирането на разходите на Европейския 
надзорен орган по защита на данните за финансовата  2018  година 

Бюджетен ред Сума 

Разходи 14 472 053  

Собствени ресурси – 1 437 000  

Дължими вноски 13 035 053  
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СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ 

ДЯЛ 4 

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА 

ГЛАВА  4 0 — ДРУГИ ДАНЪЦИ И УДРЪЖКИ 
ГЛАВА  4 1 — ВНОСКИ В ПЕНСИОННАТА 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 с данък на възнаграждения, 
заплати и обезщетения на членове на институцията, 
длъжностни лица и други служители  706 000 659 000 444 767,22 63,00  

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

4 0 4 Постъпления от специални удръжки и от налога за 
солидарност от заплати на членове на институциите, 
длъжностни лица и други служители в активна 
заетост  124 000 112 000 87 827,59 70,83  

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО 830 000 771 000 532 594,81 64,17  

ГЛАВА 4 1 

4 1 0 Вноски на персонала в пенсионната схема  607 000 546 000 392 036,07 64,59  

4 1 1 Прехвърляне или закупуване на пенсионни права от 
персонала  p.m. p.m. 0,—  

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

ГЛАВА 4 1 — ОБЩО 607 000 546 000 392 036,07 64,59  

Дял 4 — Общо 1 437 000 1 317 000 924 630,88 64,34  
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ДЯЛ 4 

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА 

ГЛАВА 4 0 — ДРУГИ ДАНЪЦИ И УДРЪЖКИ  

4 0 0 Постъпления от облагане с данък на възнаграждения, заплати и обезщетения на членове на 
институцията, длъжностни лица и други служители 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

706 000 659 000 444 767,22  

Правно основание  

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

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

Решение № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002 г. относно 
статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по 
защита на данните (ОВ L 183, 12.7.2002  г., стр. 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).  

4 0 3 Постъпления от временни вноски от заплати на членове на институцията, длъжностни лица и други 
служители в активна заетост  

Финансова година  2018  Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Правно основание  

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

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

Решение № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002  г. относно 
статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по 
защита на данните (ОВ L 183, 12.7.2002  г., стр. 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). 
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ГЛАВА 4 0 — ДРУГИ ДАНЪЦИ И УДРЪЖКИ (продължение)  

4 0 4 Постъпления от специални удръжки и от налога за солидарност от заплати на членове на 
институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост  

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

124 000 112 000 87 827,59  

Правно основание  

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

Решение  № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002  г. относно 
статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по 
защита на данните (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 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 В ПЕНСИОННАТА СХЕМА 

4 1 0 Вноски на персонала в пенсионната схема  

Финансова година  2018  Финансова година 2017  Финансова година 2016 

607 000 546 000 392 036,07  

Правно основание  

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

4 1 1 Прехвърляне или закупуване на пенсионни права от персонала  

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Правно основание  

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

4 1 2 Вноски по 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. 0,—  
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ДЯЛ 5 

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

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

ГЛАВА  5 1 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
ГЛАВА  5 2 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ 
ГЛАВА  5 5 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 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 
(доставка на стоки)  

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

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

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

Статия 5 0 0 — Общо p.m. p.m. 0,—  

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

5 0 2 Постъпления от продажба на публикации, печатни 
материали и филми  — целеви приходи p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 0 — ОБЩО p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 1 

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

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

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

5 1 1 1 Възстановяване на разходи, свързани с отдаване под наем 
— 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 отпуснати заеми, банкови 
и други лихви по сметки на институцията  p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 2 — ОБЩО p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 5 

5 5 0 Постъпления от предоставяне на услуги и извършена 
работа в полза на други институции или органи, 
включително възстановяване от други институции 
или органи на командировъчни разходи, платени от 
тяхно име  — целеви приходи  p.m. p.m. 0,—  
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ГЛАВА  5 5 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА (продължение) 
ГЛАВА  5 7 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

НА ИНСТИТУЦИЯТА 
ГЛАВА  5 8 — РАЗНИ КОМПЕНСАТОРНИ ПЛАЩАНИЯ 
ГЛАВА  5 9 — ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Финансова 
година 2018  

Финансова 
година 2017  

Финансова 
година 2016 % 2016/2018  

5 5 1 Приходи от предоставяне на услуги или извършена 
работа на трети лица по тяхно искане  — целеви 
приходи  p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 5 — ОБЩО p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 7 

5 7 0 Приходи от възстановяване на неправилно платени 
суми — целеви приходи  p.m. p.m. 0,—  

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

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

5 7 3 Други вноски и възстановени суми, свързани с 
административната дейност на институцията  — 
целеви приходи  p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 7 — ОБЩО p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 8 

5 8 0 Приходи от плащания във връзка с отдаване под наем 
— целеви приходи  p.m. p.m. 0,—  

5 8 1 Приходи от получени застрахователни обезщетения  
— целеви приходи p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 8 — ОБЩО p.m. p.m. 0,—  

ГЛАВА 5 9 

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

ГЛАВА 5 9 — ОБЩО p.m. p.m. 0,—  

Дял 5 — Общо p.m. p.m. 0,—  
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ДЯЛ 5 

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

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

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

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

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Тази позиция е предназначена за вписване на приходи от продажба или замяна на превозни средства, 
принадлежащи на институцията. В нея се вписват също постъпленията от продажба на превозни средства, 
които се заменят или бракуват, когато счетоводната им стойност се обезцени напълно.  

В съответствие с член 21, параграф 3, букви а) и б) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат 
като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по 
които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи. 

5 0 0 1 Постъпления от продажба на други движими вещи — целеви приходи 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Тази позиция е предназначена за вписване на приходи от продажба или замяна на движимо имущество, 
различно от превозни средства, принадлежащо на институцията. В нея се вписват също постъпленията от 
продажба на оборудване, съоръжения, материали и научна и техническа апаратура, които се заменят или 
бракуват, когато счетоводната им стойност се обезцени напълно.  

В съответствие с член 21, параграф 3, букви а) и б) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат 
като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по 
които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи. 

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

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

В съответствие с член 21, параграф 3, буква д) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като 
целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е 
бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи. 
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ГЛАВА 5 0 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НА НЕДВИЖИМО 
ИМУЩЕСТВО  (продължение)  

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 продажба на публикации, печатни материали и филми — целеви приходи 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

В съответствие с член 21, параграф 3, буква з) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като 
целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е 
бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.  

В тази статия се вписват също така приходи от продажба на подобни продукти, съхранявани на електронен 
носител.  

ГЛАВА  5 1 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

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

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

В съответствие с член 21, параграф 3, буква а) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като 
целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е 
бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи. 

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

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

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  
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ГЛАВА 5 1 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ  (продължение)  

5 1 1 (продължение) 

5 1 1 0 (продължение)  

Забележки  

В съответствие с член 21, параграф 3, буква а) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като 
целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е 
бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи. 

5 1 1 1 Възстановяване на разходи, свързани с отдаване под наем — целеви приходи 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

В съответствие с член 21, параграф 3, буква а) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като 
целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е 
бил 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 отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други 
лихви, записани в кредит или дебит в сметките на институциите. 

ГЛАВА 5 5 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА  

5 5 0 Постъпления от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, 
включително възстановяване от други институции или органи на 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, параграф 3, буква д) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като 
целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е 
бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи. 
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ГЛАВА 5 5 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА  (продължение)  

5 5 1 Приходи от предоставяне на услуги или извършена работа на трети лица 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, параграф 3, буква а) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като 
целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е 
бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи. 

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

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

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

В съответствие с член 21, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като 
целеви и водят до вписване на допълнителни бюджетни кредити по редовете, по които е бил записан 
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.  

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

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

В съответствие с член 21, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като 
целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е 
бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи. 

5 7 2 Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция  

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Тази статия е предназначена за вписване на приходи от възстановяване на разходи за социално обслужване, 
направени за сметка на друга институция. 
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ГЛАВА 5 7 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 
ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение) 

5 7 3 Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията  — 
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 се разглеждат като целеви и са основание за 
отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан 
първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.  

ГЛАВА 5 8 — РАЗНИ КОМПЕНСАТОРНИ ПЛАЩАНИЯ 

5 8 0 Приходи от плащания във връзка с отдаване под наем  — целеви приходи 

Финансова година  2018 Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

В съответствие с член 21, параграф 3, буква ж) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като 
целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е 
бил 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. 0,—  

Забележки  

В съответствие с член 21, параграф 3, буква е) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като 
целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е 
бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.  

ГЛАВА 5 9 — ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ  

5 9 0 Други приходи от административни дейности  

Финансова година  2018  Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Тази статия е предназначена за вписване на други приходи от административни дейности. 
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ДЯЛ 9 

ДРУГИ ПРИХОДИ 

ГЛАВА  9 0 — ДРУГИ ПРИХОДИ  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Финансова 
година 2018  

Финансова 
година 2017  

Финансова 
година 2016 % 2016/2018  

ГЛАВА 9 0 

9 0 0 Други 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 1 437 000 1 317 000 924 630,88 64,34  
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ДЯЛ 9 

ДРУГИ ПРИХОДИ 

ГЛАВА 9 0 — ДРУГИ ПРИХОДИ  

9 0 0 Други приходи  

Финансова година  2018  Финансова година 2017  Финансова година 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

По тази статия се записват други приходи. 
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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 РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА 
ИНСТИТУЦИЯТА  

1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА  770 488 922 815 848 268,68 

1 1 СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА  6 464 361 6 199 045 4 959 928,40  

Дял 1 — Общо 7 234 849 7 121 860 5 808 197,08 

2 СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА  

2 0 СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА  3 440 273 2 780 000 2 425 080,18  

Дял 2 — Общо 3 440 273 2 780 000 2 425 080,18 

3 ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА 
ДАННИТЕ  

3 0 РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА 
КОМИТЕТА  3 796 931 1 422 875 546 906,96  

Дял 3 — Общо 3 796 931 1 422 875 546 906,96 

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 14 472 053 11 324 735 8 780 184,22  
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ДЯЛ 1 

РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА 

ГЛАВА  1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 
ГЛАВА  1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Бюджетни 
кредити 2018  

Бюджетни 
кредити 2017  

Резултат от 
изпълнението за 

2016 
% 2016/2018  

ГЛАВА 1 0 

1 0 0 Възнаграждения, надбавки и други права на персонала  

1 0 0 0 Възнаграждения и надбавки 

Едногодишни бюджетни кредити  686 094 667 290 649 943,50 94,73 

1 0 0 1 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване 
на служебното правоотношение 

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

1 0 0 2 Временни надбавки 

Едногодишни бюджетни кредити  p.m. 171 131 119 931,18 

1 0 0 3 Пенсии 

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

1 0 0 4 Провизии 

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

Статия 1 0 0 — Общо 686 094 838 421 769 874,68 112,21  

1 0 1 Други разходи във връзка с персонала  

1 0 1 0 Повишаване на професионалната квалификация 

Едногодишни бюджетни кредити  25 000 25 000 4 000,—  16,00 

1 0 1 1 Разходи за командировки, пътни и непредвидени разходи 

Едногодишни бюджетни кредити  59 394 59 394 74 394,—  125,26 

Статия 1 0 1 — Общо 84 394 84 394 78 394,—  92,89  

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО 770 488 922 815 848 268,68 110,09  

ГЛАВА 1 1 

1 1 0 Възнаграждения, надбавки и други права на 
длъжностни лица и срочно наети служители  

1 1 0 0 Възнаграждения и надбавки 

Едногодишни бюджетни кредити  5 436 980 5 185 664 3 953 190,36 72,71 

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

Едногодишни бюджетни кредити  50 000 50 000 0,— 0 

1 1 0 2 Извънреден труд 

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

1 1 0 3 Помощи за специално подпомагане 

Едногодишни бюджетни кредити  p.m. p.m. 0,—  
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ГЛАВА  1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА (продължение)  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Бюджетни 
кредити 2018  

Бюджетни 
кредити 2017 

Резултат от 
изпълнението за 

2016 
% 2016/2018  

1 1 0 (продължение) 

1 1 0 4 Обезщетения и различни вноски при преждевременно 
прекратяване на служебното правоотношение 

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

1 1 0 5 Провизии 

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

Статия 1 1 0 — Общо 5 486 980 5 235 664 3 953 190,36 72,05  

1 1 1 Други служители  

1 1 1 0 Договорно наети служители 

Едногодишни бюджетни кредити  350 000 349 000 550 151,53 157,19 

1 1 1 1 Разходи за стаж и обмен на персонал 

Едногодишни бюджетни кредити  250 000 237 000 136 428,—  54,57 

1 1 1 2 Услуги и работа, възлагани по договор на външни 
изпълнители 

Едногодишни бюджетни кредити  52 748 52 748 34 202,—  64,84  

Статия 1 1 1 — Общо 652 748 638 748 720 781,53 110,42  

1 1 2 Други разходи във връзка с персонала  

1 1 2 0 Командировъчни разходи, пътни разноски и други 
допълнителни разходи 

Едногодишни бюджетни кредити  135 000 135 000 132 398,—  98,07 

1 1 2 1 Разходи за набиране на персонал 

Едногодишни бюджетни кредити  6 789 6 789 6 789,—  100,00 

1 1 2 2 Професионална квалификация 

Едногодишни бюджетни кредити  80 000 80 000 78 500,—  98,12 

1 1 2 3 Социални служби 

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

1 1 2 4 Медицинско обслужване 

Едногодишни бюджетни кредити  14 844 14 844 7 422,—  50,00 

1 1 2 5 Детска градина на Съюза и одобрени детски ясли и 
занимални 

Едногодишни бюджетни кредити  80 000 80 000 50 000,—  62,50 

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

Едногодишни бюджетни кредити  8 000 8 000 10 847,51 135,59  

Статия 1 1 2 — Общо 324 633 324 633 285 956,51 88,09  

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО  6 464 361 6 199 045 4 959 928,40 76,73  

Дял 1 — Общо 7 234 849 7 121 860 5 808 197,08 80,28  
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ДЯЛ 1 

РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА 

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

1 0 0 Възнаграждения, надбавки и други права на персонала 

1 0 0 0 Възнаграждения и надбавки 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

686 094 667 290 649 943,50  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за: 

—  финансиране на заплати и надбавки на членове на институцията, както и на ефекта от корекционния 
коефициент, приложим към възнагражденията и дела от тях, който се прехвърля в държава, различна от 
държавата на работа, 

—  вноски на институциите  (0,87 %) за осигуряване срещу злополука и професионална болест, 

— вноски на институциите  (3,4 %) за здравно осигуряване, 

—  еднократна помощ при раждане на дете, 

—  обезщетения, изплащани в случай на смърт. 

Правно основание  

Решение № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002 г. относно 
статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по 
защита на данните (ОВ L 183, 12.7.2002  г., стр. 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). 

1 0 0 1 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение 

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 пътни разходи, дължими на членове (включително 
техните семейства) при встъпване в длъжност или напускане на институцията, надбавки за настаняване и 
пренастаняване, дължими на членовете при встъпване в длъжност или напускане на институцията, както и 
разноски за пренасяне, дължими на членовете при встъпване в длъжност или напускане на институцията. 
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение)  

1 0 0 (продължение) 

1 0 0 1 (продължение)  

Правно основание  

Решение  № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002  г. относно 
статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по 
защита на данните (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 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). 

1 0 0 2 Временни надбавки 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. 171 131 119 931,18  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на преходни надбавки, семейни надбавки, както и на 
корекционния коефициент, прилаган по отношение на държавите на пребиваване на бивши членове на 
институцията.  

Правно основание 

Решение  № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002  г. относно 
статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по 
защита на данните (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 1).  

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

1 0 0 3 Пенсии 

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 пенсии за осигурителен стаж и прилагането на 
корекционния коефициент по отношение на държавите на пребиваване на членовете на институцията, както 
и за покриване на пенсиите на преживелите съпрузи и сираци и корекционния коефициент, прилаган в 
зависимост от техните държави на пребиваване. 
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение) 

1 0 0 (продължение) 

1 0 0 3 (продължение)  

Правно основание  

Решение № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002 г. относно 
статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по 
защита на данните (ОВ L 183, 12.7.2002  г., стр. 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). 

1 0 0 4 Провизии 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за компенсиране на ефекта от всяка актуализация на 
възнагражденията и пенсиите.  

Този бюджетен кредит e резерван и може да се използва само след прехвърляне по други бюджетни редове 
съгласно разпоредбите на Финансовия регламент.  

1 0 1 Други разходи във връзка с персонала  

1 0 1 0 Повишаване на професионалната квалификация 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

25 000 25 000 4 000,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предвиден за покриване на разходи за участие в езикови курсове, семинари и 
професионални курсове за обучение. 

1 0 1 1 Разходи за командировки, пътни и непредвидени разходи 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

59 394 59 394 74 394,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни и дневни разходи, допълнителни или 
извънредни разходи, направени по време на командировки. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 
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ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение)  

1 0 1 (продължение) 

1 0 1 1 (продължение)  

Правно основание  

Решение  № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002  г. относно 
статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по 
защита на данните (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 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  1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

1 1 0 Възнаграждения, надбавки и други права на длъжностни лица и срочно наети служители 

1 1 0 0 Възнаграждения и надбавки 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

5 436 980 5 185 664 3 953 190,36  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за: 

—  основни заплати на длъжностни лица и срочно наети служители, 

— семейни надбавки, включително надбавка за жилищни нужди, надбавка за дете на издръжка и надбавка за 
образование, 

— надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава, 

— вноски на институцията за здравно осигуряване, за осигуряване срещу злополука и професионална 
болест, 

— вноски на институцията за създаване на специален фонд за безработица, 

— плащания на институцията, с които се дава възможност на срочно наетите служители да придобият или 
поддържат пенсионни права в държавата им на произход, 

—  въздействието на корекционния коефициент, приложим към възнагражденията и дела от тях, който се 
прехвърля в държава, различна от държавата на работа, 

—  еднократни помощи при раждане на дете, 
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ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение) 

1 1 0 (продължение) 

1 1 0 0 (продължение) 

—  еднократна обща сума на възстановяване на пътните разноски от мястото на работа до мястото на 
произход, 

—  надбавки за наем и транспорт, фиксирани месечни надбавки за представителни разходи, 

—  фиксирани пътни разноски, 

—  специалната надбавка, изплащана на счетоводители и администратори на сметки за авансови средства. 

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

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз и Условия за работа на другите служители на 
Европейския съюз. 

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

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

50 000 50 000 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни разходи на длъжностни лица и срочно наети 
служители  (включително членове на техните семейства) при постъпване на служба или прекратяване на 
служебното правоотношение или при дългосрочно командироване (членове 20  и 71  и член 7 от 
приложение  VII), обезщетения за служители, задължени да променят своето местопребиваване при 
встъпване в длъжност, прекратяване на служебното правоотношение или преместване на нова месторабота 
(членове 5 и 6 от приложение VII), разноски за преместване  (членове 20  и 71  и член 9 от приложение VII) и 
временни дневни надбавки за служители, които могат да докажат, че са били задължени да променят своето 
местопребиваване след встъпване в длъжност (членове 20  и 71  и член 10  от приложение  VII).  

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз. 

1 1 0 2 Извънреден труд 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за заплащане на извънреден труд при условията, определени в 
горепосочените разпоредби. 
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ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение)  

1 1 0 (продължение) 

1 1 0 2 (продължение)  

Правно основание  

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

1 1 0 3 Помощи за специално подпомагане 

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 разходи за мерки, предприемани за подпомагане на 
длъжностни лица и други служители в особено трудни ситуации.  

Правно основание  

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

1 1 0 4 Обезщетения и различни вноски при преждевременно прекратяване на служебното правоотношение 

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 разходи за: 

—  обезщетенията, платими на членове на персонала, получили статут на неактивно заети или отстранени от 
длъжност в интерес на службата, 

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

—  въздействието на корекционния коефициент, приложим към гореспоменатите обезщетения, както и 
ефекта от всяка актуализация на възнагражденията, приета от Съвета през финансовата година. 

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 41, 50, 64, 65  и 72  от него, и 
приложение  IV към него. 
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ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение) 

1 1 0 (продължение)  

1 1 0 5 Провизии 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за компенсиране на ефекта от всяка актуализация на 
възнагражденията и надбавките.  

Този бюджетен кредит е резервен и може да се използва само след прехвърляне по други бюджетни редове 
съгласно 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. 

1 1 1 Други служители  

1 1 1 0 Договорно наети служители 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

350 000 349 000 550 151,53  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по наемане на служители със спомагателни 
функции и 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. 

1 1 1 1 Разходи за стаж и обмен на персонал 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

250 000 237 000 136 428,—  
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ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение)  

1 1 1 (продължение) 

1 1 1 1 (продължение)  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки, пътни и командировъчни разноски за 
стажанти, както и за здравно осигуряване и осигуряване срещу злополука по време на стажа. 

Този бюджетен кредит покрива и разходи, произтичащи от обмен на персонал между Европейския надзорен 
орган по защита на данните, от една страна, и обществения сектор в държавите-членки и държавите от 
ЕАСТ, принадлежащи към Европейското икономическо пространство  (ЕИП), както и международните 
организации, от друга страна.  

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

1 1 1 2 Услуги и работа, възлагани по договор на външни изпълнители 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

52 748 52 748 34 202,—  

Забележки  

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

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

1 1 2 Други разходи във връзка с персонала  

1 1 2 0 Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

135 000 135 000 132 398,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на транспортни разходи, изплащане 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 член 71  от него и членове 11, 12 и 
13 от приложение VII  към него. 
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ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение) 

1 1 2 (продължение)  

1 1 2 1 Разходи за набиране на персонал 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

6 789 6 789 6 789,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, произтичащи от организиране на конкурсите, 
посочени в член 3 от Решение 2002/621/ЕО, както и пътните и дневните разходи на кандидатите, поканени да 
се явят на събеседване и медицински прегледи. 

Този бюджетен кредит покрива и разходите за организиране на процедури за подбор на срочно и договорно 
наети служители. 

В надлежно обосновани случаи във връзка с оперативни нужди и след консултация с Европейската служба за 
подбор на персонал тези средства могат да бъдат използвани за конкурси, организирани от самия Европейски 
надзорен орган по защита на данните.  

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 27—31  и член 33 от него и 
приложение  III към него. 

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

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

1 1 2 2 Професионална квалификация 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

80 000 80 000 78 500,—  

Забележки  

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

Този бюджетен кредит покрива и разходите за образователни и технически материали. 

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

IX/26 BG 29.6.2017 г.Проектобюджет 2018 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=07&jj=26&type=L&nnn=197&pppp=0053&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=07&jj=26&type=L&nnn=197&pppp=0056&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение)  

1 1 2 (продължение) 

1 1 2 2 (продължение)  

Правно основание  

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

1 1 2 3 Социални служби 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

p.m. p.m. 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предвиден като част от междуинституционалната политика за подпомагане на 
хората с увреждания (активно заети длъжностни лица и срочно наети служители, техните съпрузи/съпруги 
и децата на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз), за покриване 
на възстановяването  — в рамките на наличните ресурси съгласно бюджета и след изчерпване на всички 
национални права в държавата на пребиваване или на произход — на надлежно обосновани разходи от 
немедицински характер, признати за необходими в резултат на увреждането. 

1 1 2 4 Медицинско обслужване 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

14 844 14 844 7 422,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с годишния медицински 
профилактичен преглед на длъжностните лица и другите служители, които имат право на такъв, 
включително изследвания и медицински прегледи, заявени във връзка с този профилактичен преглед. 

1 1 2 5 Детска градина на Съюза и одобрени детски ясли и занимални 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

80 000 80 000 50 000,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на Европейския надзорен орган 
по защита на данните в разходите на детската градина и другите одобрени детски ясли и занимални. 

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

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

8 000 8 000 10 847,51 
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ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение) 

1 1 2 (продължение) 

1 1 2 6 (продължение)  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за: 

— стимулиране и финансово подпомагане на инициативи за насърчаване на социалните контакти между 
служители от различни националности, например субсидиране на клубове на персонала, асоциации, 
културни дейности и др.,  както и за покриване на част от разходите за създаване на постоянен център за 
отдих (културни, спортни дейности и други), и 

—  участие в покриването на разходи за организиране на дейности от комитета на персонала (културни 
дейности, дейности, свързани с отдиха, банкети и т.н.). 

Тези бюджетни кредити служат и за изпълнение на плана за мобилност в полза на служителите, 
предназначен да насърчава използването на обществен транспорт, ограничаването на използването на 
лични автомобили и намаляването на въглеродния отпечатък. 
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ДЯЛ 2 

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА 

ГЛАВА  2 0 — СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА 

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Бюджетни 
кредити 2018  

Бюджетни 
кредити 2017 

Резултат от 
изпълнението за 

2016 
% 2016/2018  

ГЛАВА 2 0 

2 0 0 Наеми, такси и разходи за сгради  

Едногодишни бюджетни кредити  1 413 273 926 000 922 000,—  65,24  

2 0 1 Разходи, свързани с функционирането и дейността на 
институцията  

2 0 1 0 Оборудване 

Едногодишни бюджетни кредити  420 000 420 000 667 500,—  158,93 

2 0 1 1 Канцеларски материали 

Едногодишни бюджетни кредити  15 000 15 000 11 250,— 75,00 

2 0 1 2 Други оперативни разходи 

Едногодишни бюджетни кредити  215 000 130 000 158 250,—  73,60 

2 0 1 3 Разходи за писмени и устни преводи 

Едногодишни бюджетни кредити  825 000 825 000 382 500,—  46,36 

2 0 1 4 Разходи за публикации и информация 

Едногодишни бюджетни кредити  158 000 127 000 112 000,— 70,89 

2 0 1 5 Разходи, свързани с функционирането и дейността на 
институцията 

Едногодишни бюджетни кредити  144 000 144 000 171 580,18 119,15 

2 0 1 6 Други дейности, свързани с външни заинтересовани 
страни 

Едногодишни бюджетни кредити  250 000 193 000 0,— 0  

Статия 2 0 1 — Общо 2 027 000 1 854 000 1 503 080,18 74,15  

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО 3 440 273 2 780 000 2 425 080,18 70,49  

Дял 2 — Общо 3 440 273 2 780 000 2 425 080,18 70,49  
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ДЯЛ 2 

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА 

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА  

2 0 0 Наеми, такси и разходи за сгради  

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

1 413 273 926 000 922 000,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, на фиксирана или пропорционална база, за 
наеми и такси, свързани със застраховка, потребление на вода, електричество, отопление, почистване, 
поддръжка, охрана и наблюдение, и други разходи за сгради, включително разходи, свързани с 
приспособяване, ремонт и обновяване на въпросните помещения. 

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

Правно основание  

Споразумение за административно сътрудничество между Европейския надзорен орган по защита на 
данните и друга институция, която предоставя помещенията.  

2 0 1 Разходи, свързани с функционирането и дейността на институцията 

2 0 1 0 Оборудване 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

420 000 420 000 667 500,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за: 

—  оборудване (закупуване и наемане), разходи за ползване и поддръжка, услуги, свързани с 
информационните технологии, вкл. съдействие за ползването и поддръжката на системи за обработка на 
данни и разработването на софтуер, 

—  възложени на трети страни дейности, свързани с информационните технологии, както и други разходи за 
услуги в областта на информационните технологии, вкл. разработване и поддръжка на уебсайта, 

—  разходи за закупуване, наемане, поддържане и текуща поддръжка на телекомуникационно оборудване, 
както и други разходи за телекомуникации, вкл. такси за комуникации по телефон, телеграф, телекс и 
електронен пренос на данни, 
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение)  

2 0 1 (продължение) 

2 0 1 0 (продължение) 

—  закупуване, подмяна и поддръжка на инсталации и оборудване, както техническо  (свързано със 
сигурността и друго), така и административно (офис машини, като напр. фотокопирни машини, 
калкулатори и др.),  

—  закупуване, поддръжка и подмяна на мебели, 

— всякакви други позиции във връзка с обзавеждането на помещения и свързани разходи. 

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

2 0 1 1 Канцеларски материали 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

15 000 15 000 11 250,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за: 

—  закупуване на хартия, пликове и консумативи, 

—  поща, пощенски разходи, такси за доставка с куриерска услуга, опаковане и разпространение за широката 
общественост. 

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

2 0 1 2 Други оперативни разходи 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

215 000 130 000 158 250,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

—  разходите за цялостен мениджмънт, дължими на институцията, която предоставя общи услуги, като 
управление на договори, заплати и обезщетения и др., от името на Европейския надзорен орган по 
защита на данните, 

—  други текущи административни разходи  (финансови такси, съдебни разноски и др.). 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение)  

2 0 1 (продължение)  

2 0 1 3 Разходи за писмени и устни преводи 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

825 000 825 000 382 500,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи за писмен и устен превод, както и на 
други свързани разходи.  

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

Правно основание  

Споразумение за административно сътрудничество между Европейския надзорен орган по защита на 
данните и институцията, която предоставя услугата. 

2 0 1 4 Разходи за публикации и информация 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

158 000 127 000 112 000,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за публикации и информация, и по- 
специално: 

—  разходи за отпечатване на публикации в Официален вестник на Европейския съюз, 

—  разходи за отпечатване и размножаване на различни публикации на официалните езици, 

— информационни материали, свързани с Европейския надзорен орган по защита на данните, 

— всички други разходи, свързани с информационната политика на институцията (симпозиуми, семинари, 
участие в обществени мероприятия и др.), 

— разходи, свързани с рекламни и информационни кампании относно целите, дейността и ролята на 
Европейския надзорен орган по защита на данните, 

— разходи, свързани с групови посещения на Европейския надзорен орган по защита на данните. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 
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ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА  (продължение)  

2 0 1 (продължение)  

2 0 1 5 Разходи, свързани с функционирането и дейността на институцията 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

144 000 144 000 171 580,18  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

—  разходи за приеми, представителни разходи и закупуване на представителни артикули, 

— разходи за срещи, 

— разходи за покани, вкл. пътни и дневни разноски и други свързани разходи за експерти и други лица, 
поканени да участват в изследователски групи и работни срещи, 

— финансиране на проучвания и/или анкетни проучвания, възложени с договор на квалифицирани експерти 
и научноизследователски институти, 

—  разходи за библиотеката на Европейския надзорен орган по защита на данните, вкл. в частност 
закупуване на книги и компактдискове, абонаменти за периодични издания и агенции по печата, и други 
свързани разходи. 

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

2 0 1 6 Други дейности, свързани с външни заинтересовани страни 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

250 000 193 000 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

—  разходи, предвидени за насърчаване на обмена и засилване на сътрудничеството с външни 
заинтересовани страни, включително дейности и други специално пригодени действия във връзка с 
изпълнението на стратегията на ЕНОЗД; 

—  разходи за заседания; 

— разходи за посещения, включително пътни и дневни надбавки, и други свързани разходи, за експерти и 
други лица, поканени да вземат участие в учебни групи или работни срещи; 

—  финансиране на проучвания и/или сондажи, възложени на външни експерти и изследователски 
институти. 
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ДЯЛ 3 

ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 

ГЛАВА  3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Бюджетни 
кредити 2018  

Бюджетни 
кредити 2017  

Резултат от 
изпълнението за 

2016 
% 2016/2018  

ГЛАВА 3 0 

3 0 0 Заплата, надбавки и други плащания на председателя  

3 0 0 0 Възнаграждения и надбавки 

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

3 0 0 1 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване 
на служебното правоотношение 

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

3 0 0 2 Временни надбавки 

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

3 0 0 3 Пенсии 

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

Статия 3 0 0 — Общо p.m. p.m. 0,—  

3 0 1 Възнаграждения, надбавки и други права на 
длъжностни лица и срочно наети служители  

3 0 1 0 Възнаграждения и надбавки 

Едногодишни бюджетни кредити  1 198 523 562 375 303 339,45 25,31 

3 0 1 1 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и 
прекратяване на служебното правоотношение 

Едногодишни бюджетни кредити  50 000 25 000 0,— 0 

3 0 1 2 Надбавки и други вноски при предсрочно прекратяване на 
служебното правоотношение 

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

Статия 3 0 1 — Общо 1 248 523 587 375 303 339,45 24,30  

3 0 2 Други служители  

3 0 2 0 Договорно наети служители 

Едногодишни бюджетни кредити  81 349 79 119 71 645,32 88,07 

3 0 2 1 Разходи за стажове и обмен на персонал 

Едногодишни бюджетни кредити  250 000 250 000 64 000,—  25,60 

3 0 2 2 Услуги и дейности за външно договаряне 

Едногодишни бюджетни кредити  52 748 p.m. 0,—  0  

Статия 3 0 2 — Общо 384 097 329 119 135 645,32 35,32 
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ГЛАВА  3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА  (продължение)  

Статия 
Позиция 

Бюджетен ред Бюджетни 
кредити 2018  

Бюджетни 
кредити 2017 

Резултат от 
изпълнението за 

2016 
% 2016/2018  

3 0 3 Други разходи във връзка с персонала на комитета  

3 0 3 0 Командировъчни разходи, пътни разноски и други 
допълнителни разходи 

Едногодишни бюджетни кредити  20 000 15 000 4 190,72 20,95 

3 0 3 1 Разходи за набиране на персонал 

Едногодишни бюджетни кредити  3 500 10 500 0,— 0 

3 0 3 2 Допълнително обучение 

Едногодишни бюджетни кредити  15 867 10 990 2 840,47 17,90 

3 0 3 3 Медицински услуги 

Едногодишни бюджетни кредити  2 944 891 891,—  30,26 

3 0 3 4 Детска градина на Съюза и други дневни детски ясли и 
занимални 

Едногодишни бюджетни кредити  32 000 16 000 0,— 0  

Статия 3 0 3 — Общо 74 311 53 381 7 922,19 10,66  

3 0 4 Разходи, свързани с функционирането и дейността на 
комитета  

3 0 4 0  Заседания на комитета 

Едногодишни бюджетни кредити  560 000 p.m. 0,—  0 

3 0 4 1 Разходи за писмени и устни преводи 

Едногодишни бюджетни кредити  580 000 p.m. 0,—  0 

3 0 4 2 Разходи за публикации и информация 

Едногодишни бюджетни кредити  45 000 45 000 0,— 0 

3 0 4 3 ИТ оборудване и услуги 

Едногодишни бюджетни кредити  650 000 385 000 100 000,—  15,38 

3 0 4 4 Пътни разноски за външните експерти 

Едногодишни бюджетни кредити  35 000 20 000 0,— 0 

3 0 4 5 Външни консултации и проучвания 

Едногодишни бюджетни кредити  150 000 p.m. 0,—  0 

3 0 4 6 Разходи във връзка с дейността на Европейския комитет 
по защита на данните 

Едногодишни бюджетни кредити  70 000 3 000 0,— 0  

Статия 3 0 4 — Общо 2 090 000 453 000 100 000,—  4,78  

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО 3 796 931 1 422 875 546 906,96 14,40  

Дял 3 — Общо 3 796 931 1 422 875 546 906,96 14,40  
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ДЯЛ 3 

ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 

ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА  

3 0 0 Заплата, надбавки и други плащания на председателя 

3 0 0 0 Възнаграждения и надбавки 

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: 

—  финансирането на заплатите и надбавките на членовете и въздействието на корекционния коефициент, 
приложим по отношение на заплатата и дела на възнагражденията, прехвърлени към държава, различна 
от държавата, в която се намира мястото на работа, 

—  вноски на институциите  (0,87 %) за осигуряване срещу злополука и професионална болест, 

— вноски на институциите  (3,4 %) за здравно осигуряване, 

—  помощи за раждане на дете, 

— обезщетения, изплащани в случай на смърт. 

Правно основание  

Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25  юли 1967  г. относно определяне на 
възнагражденията 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., 
стр. 1). 

3 0 0 1 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение 

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 пътни разноски, дължими на членовете (включително 
техните семейства) при встъпване в длъжност или напускане на комитета, надбавки за настаняване и 
установяване на ново място, дължими на членовете при встъпване в длъжност или напускане на комитета, 
и разходи за преместване,  дължими на членовете при встъпване в длъжност или напускане на комитета. 
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ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА  (продължение)  

3 0 0 (продължение) 

3 0 0 1 (продължение)  

Правно основание  

Регламент  № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25  юли 1967  г. относно определяне на 
възнагражденията 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 Европейскиясъюз  (ОВ 187, 8.8.1967 г., 
стр. 1), и по-специално член 5 от него. 

3 0 0 2 Временни надбавки 

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 временни обезщетения, семейни надбавки и 
корекционния коефициент, който се прилага по отношение на държавите на местопребиваване на бивши 
членове на комитета.  

Правно основание  

Регламент№ 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25  юли 1967  г. относно определяне на 
възнагражденията 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., 
стр. 1), и по-специално член 7 от него. 

3 0 0 3 Пенсии 

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 пенсиите за осигурителен стаж и корекционния 
коефициент, който се прилага по отношение на държавите на местопребиваване на членовете на комитета, 
както и пенсиите за преживели лица на вдовици и сираци и корекционния коефициент, който се прилага по 
отношение на техните държави на местопребиваване. 

Правно основание  

Регламент  № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25  юли 1967  г. относно определяне на 
възнагражденията 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., 
стр. 1), и по-специално членове 8, 9, 15  и 18  от него. 
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ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА  (продължение) 

3 0 1 Възнаграждения, надбавки и други права на длъжностни лица и срочно наети служители 

3 0 1 0 Възнаграждения и надбавки 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

1 198 523 562 375 303 339,45  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

—  основните заплати на длъжностните лица и срочно наетите служители, 

— семейни надбавки, включително надбавка за жилищни нужди, надбавка за дете на издръжка и надбавка за 
образование, 

— надбавки за експатриране и за пребиваване в чужда държава, 

— вноските на институцията за здравно осигуряване и за осигуряване срещу злополука и професионална 
болест, 

— приноса на институцията към създаването на специалния фонд  „Безработица“, 

—  плащания, които институцията трябва да извърши в полза на срочно наетите лица за придобиване или 
запазване на пенсионните им права в тяхната държава на произход, 

—  въздействие на корекционния коефициент, приложим към заплатата и дела на възнагражденията, 
прехвърлени към държава, различна от държавата, в която се намира мястото на работа, 

—  помощи при раждане на дете, 

— фиксирани пътни разноски от мястото на работа до мястото на произход, 

—  добавки за наем и пътни разходи, както и фиксирани представителни надбавки, 

— фиксирани надбавки за пътни разноски, 

—  специалните надбавки, предоставяни безвъзмездно на счетоводители и разпоредители с авансови 
средства. 

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

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз. 

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз. 
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ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА  (продължение)  

3 0 1 (продължение)  

3 0 1 1 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

50 000 25 000 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с пътни разноски на длъжностни 
лица и срочно наети служители  (включително техните семейства) при встъпване в длъжност или 
прекратяване на служебното правоотношение или при преразпределяне на друго географско място 
(членове 20 и 71 и член 7 от приложение  VII), надбавки за служители, които са принудени да променят 
своето място на пребиваване при встъпване в длъжност, прекратяване на служебното правоотношение или 
прехвърляне на ново работно място (членове 5 и 6 от приложение VII), разходи за пренасяне  (членове 20 и 
71 и член 9 от приложение  VII)  и временни дневни надбавки за служители, които представят доказателства, 
че са били принудени да променят своето място на пребиваване след поемане на своите задължения 
(членове 20 и 71 и член 10 от приложение  VII).  

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз. 

3 0 1 2 Надбавки и други вноски при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение 

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: 

—  надбавки, изплащани на служителите в неактивна заетост или пенсионирани в интерес на службата, 

— вноските на работодателя за здравно осигуряване за получателите на горепосочените надбавки, 

—  въздействието на корекционния коефициент, приложим към горепосочените надбавки, и въздействието 
на всички актуализации на заплатите, договорени от Съвета през финансовата година. 

Правно основание  

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 41, 50, 64, 65  и 72 от него и 
приложение  IV към него. 
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ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА  (продължение) 

3 0 2 Други служители  

3 0 2 0 Договорно наети служители 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

81 349 79 119 71 645,32  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи във връзка с използването на 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. 

3 0 2 1 Разходи за стажове и обмен на персонал 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

250 000 250 000 64 000,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки, разходи за пътни и дневни командировъчни 
на стажанти, както и застраховки срещу злополука и заболяване по време на обучение. Предназначен е също 
за покриване на разходи във връзка с обмен на персонал между Европейския комитет по защита на данните, 
от една страна, и държавите членки и страните от ЕАСТ, принадлежащи към Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) или международни организации, от друга. 

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

3 0 2 2 Услуги и дейности за външно договаряне 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

52 748 p.m. 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички услуги, извършвани от лица, които не са 
свързани с институцията, и по-специално срочно наети служители.  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 
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ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА  (продължение)  

3 0 3 Други разходи във връзка с персонала на комитета  

3 0 3 0 Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

20 000 15 000 4 190,72  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни разноски, изплащане на дневни пари за 
командировки и допълнителни или извънредни разходи, направени по време на командировки.  

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 71  от него и членове 11—13 от 
приложение  VII към него. 

3 0 3 1 Разходи за набиране на персонал 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

3 500 10 500 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, произтичащи от организирането на 
конкурсите, посочени в член 3 от Решение 2002/621/EC  и пътните и дневните разноски на кандидатите за 
интервюта за набиране на персонал и медицински изследвания.  

Този бюджетен кредит покрива също разходите за организиране на процедури за подбор на срочно и 
договорно наети служители. 

В надлежно обосновани от функционални изисквания случаи и след консултация със Службата за подбор на 
персонал на Европейските общности този бюджетен кредит може да се използва за конкурси, организирани 
от самия европейски комитет по защита на данните.  

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 27—31  и член 33  от него и 
приложение  III към него. 
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ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА  (продължение) 

3 0 3 (продължение) 

3 0 3 1 (продължение)  

Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските 
общности, на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на 
Европейския омбудсман от 25 юли 2002  г. относно създаването на Служба за подбор на персонал на 
Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002  г., стр. 53). 

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

3 0 3 2 Допълнително обучение 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

15 867 10 990 2 840,47  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на курсове за повишаване на професионалната 
квалификация и за преквалификация на външен и вътрешен персонал, включително междуинституционални, 
външни или вътрешни езикови курсове.  

Този бюджетен кредит покрива също разходи за оборудване за образование и обучение. 

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. 

3 0 3 3 Медицински услуги 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

2 944 891 891,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разноски, свързани с годишните медицински прегледи 
на длъжностни лица и други служители с такова право, включително анализи и медицински изследвания, 
необходими във връзка с прегледите. 

3 0 3 4 Детска градина на Съюза и други дневни детски ясли и занимални 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

32 000 16 000 0,—  
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ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА  (продължение)  

3 0 3 (продължение) 

3 0 3 4 (продължение)  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дяла на европейския комитет по защита на данните в 
разходите, свързани с детската градина на Съюза и други дневни детски ясли и занимални.  

3 0 4 Разходи, свързани с функционирането и дейността на комитета 

3 0 4 0 Заседания на комитета 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

560 000 p.m. 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни, дневни и инцидентни разходи на експерти и 
други лица, поканени да участват в комитети, проучвателни групи или работни срещи, както и други 
свързани разходи (наем на помещения, нужди от устен превод, кетъринг и др.). 

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

3 0 4 1 Разходи за писмени и устни преводи 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

580 000 p.m. 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи за писмени и устни преводи и други 
свързани разходи.  

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

Правно основание  

Споразумение за административно сътрудничество между Европейския комитет по защита на данните и 
институцията, която осигурява тези услуги. 

3 0 4 2 Разходи за публикации и информация 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

45 000 45 000 0,—  
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ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА  (продължение) 

3 0 4 (продължение) 

3 0 4 2 (продължение)  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за публикации и информация, и по- 
специално: 

—  разходи за отпечатване на публикации в Официален вестник на Европейския съюз, 

—  разходи за отпечатване и възпроизвеждане на различни публикации на официалните езици, 

— информационен материал във връзка с Европейския комитет по защита на данните, 

—  всички други разноски във връзка с информационната политика на институцията (симпозиуми, семинари, 
участие в публични мероприятия и др.), 

—  разходи, свързани с рекламни и информационни кампании във връзка с целите, дейностите и ролята на 
Европейския комитет по защита на данните, 

—  разходи, свързани с групови посещения на Европейския комитет по защита на данните. 

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

3 0 4 3 ИТ оборудване и услуги 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 

650 000 385 000 100 000,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

—  оборудване (закупуване и наем); разходи за обслужване и поддръжка; услуги, свързани с информационни 
технологии, включително помощ за обслужването и поддръжката на системи за обработка на данни и 
разработването на софтуер, 

—  операции, свързани с информационни технологии, поверени на трети страни и други разходи във връзка 
с услуги за информационни технологии, включително разработването и поддръжката на уебсайта, 

—  разходи, свързани със закупуване, наем, обслужване и поддръжка на телекомуникационно оборудване и 
други разходи, свързани с телекомуникации, включително разходи за комуникации по телефон, телеграф 
и телекс, както и чрез електронно прехвърляне на данни. 

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 
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ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА  (продължение)  

3 0 4 (продължение)  

3 0 4 4 Пътни разноски за външните експерти 

Бюджетни кредити  2018  Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

35 000 20 000 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за посещения, включително пътни и дневни 
и други свързани разходи, за експертите и други лица, поканени да вземат участие в учебни групи или 
работни срещи. 

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

3 0 4 5 Външни консултации и проучвания 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

150 000 p.m. 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на проучвания, консултантски услуги 
и/или изследвания, поръчани на квалифицирани специалисти и изследователски институти.  

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

3 0 4 6 Разходи във връзка с дейността на Европейския комитет по защита на данните 

Бюджетни кредити  2018 Бюджетни кредити 2017  Резултат от изпълнението за 2016 

70 000 3 000 0,—  

Забележки  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

—  организирането на семинари, работни срещи и други общи учебни програми за членовете на органите за 
защита на данните на държавите членки, членовете на органите за защита на данните на трети държави и 
за други съответни експерти по защита на данните, поканени от Европейския комитет по защита на 
данните, 

— дейности за насърчаване обмена на информация и практики между надзорните органи по защита на 
данните, 

— дейности за насърчаване на осведомеността относно защитата на данните, 

— дейности за насърчаване на обмена на знания и документи във връзка с правото и практиката в областта 
на защитата на данните с надзорните органи по защита на данните по целия свят, 

— разходите за приеми, представителни разходи и закупуване на протоколни подаръци, 
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ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА  (продължение) 

3 0 4 (продължение) 

3 0 4 6 (продължение) 

—  такси за достъп до определени правни бази данни, 

— разходи във връзка с библиотеката на Европейския комитет по защита на данните, включително по- 
специално закупуването на книги и дискове, абонаменти за периодични издания и осведомителни 
агенции и други свързани с това разходи.  

Размер на целевите приходи по член 21,  параграф  3 от Финансовия регламент: p.m. 
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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 14 472 053 11 324 735 8 780 184,22 60,67  
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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,—  

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).  

ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 

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 разходите, произтичащи от решения относно 
бюджета, взети през текущата финансова година (разходи, които не могат да бъдат изчислени). 

IX/48 BG 29.6.2017 г.Проектобюджет 2018 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=10&jj=26&type=L&nnn=298&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

ПЕРСОНАЛ 

Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните  

Категория и степен 2018 2017  

Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности  

AD 16 1  —  1  —  

AD 15 — — — —  

AD 14 3  —  3  —  

AD 13 1  —  1  —  

AD 12 3  —  3  —  

AD 11 5  —  5  —  

AD 10 8  —  2  —  

AD 9 7  —  12  —  

AD 8 4  —  2  —  

AD 7 10  —  5  —  

AD 6 5  —  7  —  

AD 5 — — — —  

Междинен сбор AD 47  —  41  —  

AST 11 1  —  1  —  

AST 10 — — — —  

AST 9 1  —  1  —  

AST 8 1  —  1  —  

AST 7 2  —  2  —  

AST 6 3  —  2  —  

AST 5 3  —  4  —  

AST 4 2  —  2  —  

AST 3 — — — —  

AST 2 — — — —  

AST 1 2  — — —  

Междинен сбор AST 15  —  13  —  

AST/SC 6 — — — —  

AST/SC 5 — — — —  

AST/SC 4 1  —  1  —  

AST/SC 3 1  —  1  —  

AST/SC 2 — — — —  

AST/SC 1 — — — —  

Междинен сбор AST/SC 2 —  2  —  

Общо 64  —  56  —  

Общ сбор 64 56  

29.6.2017  г. BG IX/49Проектобюджет 2018 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ











 

BG 

KTC017409BGC


	Европейски Съюз
	ТОМ&nbsp;9
	РАЗДЕЛ IX
	СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ
	ДЯЛ 4
	ГЛАВА 4 0 — ДРУГИ ДАНЪЦИ И УДРЪЖКИ
	4 0 0 Постъпления от облагане с данък на възнаграждения, заплати и обезщетения на членове на институцията, длъжностни лица и други служители
	Правно основание

	4 0 3 Постъпления от временни вноски от заплати на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост
	Правно основание

	4 0 4 Постъпления от специални удръжки и от налога за солидарност от заплати на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост
	Правно основание


	ГЛАВА 4 1 — ВНОСКИ В ПЕНСИОННАТА СХЕМА
	4 1 0 Вноски на персонала в пенсионната схема
	Правно основание

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

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


	ДЯЛ 5
	ГЛАВА 5 0 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
	5 0 0 Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки)
	5 0 0 0 Постъпления от продажбата на превозни средства — целеви приходи
	Забележки

	5 0 0 1 Постъпления от продажба на други движими вещи — целеви приходи
	Забележки

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


	5 0 1 Постъпления от продажбата на недвижимо имущество
	Забележки

	5 0 2 Постъпления от продажба на публикации, печатни материали и филми — целеви приходи
	Забележки


	ГЛАВА 5 1 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
	5 1 0 Постъпления от отдаване под наем на мебели и оборудване — целеви приходи
	Забележки

	5 1 1 Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разходи, свързани с отдаване под наем
	5 1 1 0 Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи
	Забележки

	5 1 1 1 Възстановяване на разходи, свързани с отдаване под наем — целеви приходи
	Забележки



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


	ГЛАВА 5 5 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
	5 5 0 Постъпления от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване от други институции или органи на командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи
	Забележки

	5 5 1 Приходи от предоставяне на услуги или извършена работа на трети лица по тяхно искане — целеви приходи
	Забележки


	ГЛАВА 5 7 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА
	5 7 0 Приходи от възстановяване на неправилно платени суми — целеви приходи
	Забележки

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

	5 7 2 Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция
	Забележки

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


	ГЛАВА 5 8 — РАЗНИ КОМПЕНСАТОРНИ ПЛАЩАНИЯ
	5 8 0 Приходи от плащания във връзка с отдаване под наем — целеви приходи
	Забележки

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


	ГЛАВА 5 9 — ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
	5 9 0 Други приходи от административни дейности
	Забележки



	ДЯЛ 9
	ГЛАВА 9 0 — ДРУГИ ПРИХОДИ
	9 0 0 Други приходи
	Забележки




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

	1 0 0 1 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение
	Забележки
	Правно основание

	1 0 0 2 Временни надбавки
	Забележки
	Правно основание

	1 0 0 3 Пенсии
	Забележки
	Правно основание

	1 0 0 4 Провизии
	Забележки


	1 0 1 Други разходи във връзка с персонала
	1 0 1 0 Повишаване на професионалната квалификация
	Забележки

	1 0 1 1 Разходи за командировки, пътни и непредвидени разходи
	Забележки
	Правно основание



	ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА
	1 1 0 Възнаграждения, надбавки и други права на длъжностни лица и срочно наети служители
	1 1 0 0 Възнаграждения и надбавки
	Забележки
	Правно основание

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

	1 1 0 2 Извънреден труд
	Забележки
	Правно основание

	1 1 0 3 Помощи за специално подпомагане
	Забележки
	Правно основание

	1 1 0 4 Обезщетения и различни вноски при преждевременно прекратяване на служебното правоотношение
	Забележки
	Правно основание

	1 1 0 5 Провизии
	Забележки
	Правно основание


	1 1 1 Други служители
	1 1 1 0 Договорно наети служители
	Забележки
	Правно основание

	1 1 1 1 Разходи за стаж и обмен на персонал
	Забележки

	1 1 1 2 Услуги и работа, възлагани по договор на външни изпълнители
	Забележки


	1 1 2 Други разходи във връзка с персонала
	1 1 2 0 Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи
	Забележки
	Правно основание

	1 1 2 1 Разходи за набиране на персонал
	Забележки
	Правно основание

	1 1 2 2 Професионална квалификация
	Забележки
	Правно основание

	1 1 2 3 Социални служби
	Забележки

	1 1 2 4 Медицинско обслужване
	Забележки

	1 1 2 5 Детска градина на Съюза и одобрени детски ясли и занимални
	Забележки

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




	ДЯЛ 2
	ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА
	2 0 0 Наеми, такси и разходи за сгради
	Забележки
	Правно основание

	2 0 1 Разходи, свързани с функционирането и дейността на институцията
	2 0 1 0 Оборудване
	Забележки

	2 0 1 1 Канцеларски материали
	Забележки

	2 0 1 2 Други оперативни разходи
	Забележки

	2 0 1 3 Разходи за писмени и устни преводи
	Забележки
	Правно основание

	2 0 1 4 Разходи за публикации и информация
	Забележки

	2 0 1 5 Разходи, свързани с функционирането и дейността на институцията
	Забележки

	2 0 1 6 Други дейности, свързани с външни заинтересовани страни
	Забележки




	ДЯЛ 3
	ГЛАВА 3 0 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА
	3 0 0 Заплата, надбавки и други плащания на председателя
	3 0 0 0 Възнаграждения и надбавки
	Забележки
	Правно основание

	3 0 0 1 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение
	Забележки
	Правно основание

	3 0 0 2 Временни надбавки
	Забележки
	Правно основание

	3 0 0 3 Пенсии
	Забележки
	Правно основание


	3 0 1 Възнаграждения, надбавки и други права на длъжностни лица и срочно наети служители
	3 0 1 0 Възнаграждения и надбавки
	Забележки
	Правно основание

	3 0 1 1 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение
	Забележки
	Правно основание

	3 0 1 2 Надбавки и други вноски при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение
	Забележки
	Правно основание


	3 0 2 Други служители
	3 0 2 0 Договорно наети служители
	Забележки
	Правно основание

	3 0 2 1 Разходи за стажове и обмен на персонал
	Забележки

	3 0 2 2 Услуги и дейности за външно договаряне
	Забележки


	3 0 3 Други разходи във връзка с персонала на комитета
	3 0 3 0 Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи
	Забележки
	Правно основание

	3 0 3 1 Разходи за набиране на персонал
	Забележки
	Правно основание

	3 0 3 2 Допълнително обучение
	Забележки
	Правно основание

	3 0 3 3 Медицински услуги
	Забележки

	3 0 3 4 Детска градина на Съюза и други дневни детски ясли и занимални
	Забележки


	3 0 4 Разходи, свързани с функционирането и дейността на комитета
	3 0 4 0 Заседания на комитета
	Забележки

	3 0 4 1 Разходи за писмени и устни преводи
	Забележки
	Правно основание

	3 0 4 2 Разходи за публикации и информация
	Забележки

	3 0 4 3 ИТ оборудване и услуги
	Забележки

	3 0 4 4 Пътни разноски за външните експерти
	Забележки

	3 0 4 5 Външни консултации и проучвания
	Забележки

	3 0 4 6 Разходи във връзка с дейността на Европейския комитет по защита на данните
	Забележки
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	ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ
	Правно основание
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	Забележки
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